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NOBLIŚCI I INNI SŁAWNI POLACY
W SZYDŁOWIE

W ramach środków pozy-
skanych przez Gminę Szy-
dłów za pośrednictwem 
LGR „Świętokrzyski Karp” 
odbył się w naszej miejsco-
wości plener rzeźbiarski 
podczas którego powstało 
dziewięć rzeźb sławnych 
Polaków w tym sześcioro 

Mikołaj Kopernik Tadeusz Kościuszko

Józef Piłsudski Maria Curie-Skłodowska

Władysław St. Reymont Henryk Sienkiewicz

Lech Wałęsa

Wisława Szymborska

CISZA CMENTARNA
          

Jest tu cicho, spokojnie
i nikt tu już nie ma trosk, 
czasem pachnie tu ziele, 
a czasem ze świecy wosk.
Smutek panuje wszędzie.
Ludzie przystają w zadumie,
każdy wspomina najbliższych 
lub modli się – jak umie. 
Ktoś łzę uroni po cichu 
Świeży kwiat położy na grobie 
Zapali lampkę, westchnie i tyle,
Bo cóż innego prócz kwiatów, modlitwy i światła 
Można dać zmarłej, kochanej osobie? 
Położymy też kwiaty na mogiłach poległych żołnierzy,
którzy walczyli o wolność i honor naszej Ojczyzny.
To Im się od nas słusznie należy
Wspomnienie, chwała i wieczna pamięć 
Za śmierć, ból, rany i blizny. 

 Eleonora Wojtasiewicz
Kotuszów

Czesław Miłosz

noblistów. Około 2,5-metrowe rzeźby stały się kolejną atrak-
cją Szydłowa. Nowe oblicze w ramach tego samego projek-
tu zyskała Brama Krakowska, w której zamontowano bronę 
i metalowe wrota.

Zdjęcia: Piotr W
alczak
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REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY 2014

W 2014 r. znacznie poprawiła się infrastruktura dro-
gowa na terenie Gminy Szydłów. Za kwotę bliską 

2,13 mln zł wyremontowano odcinki dróg: Jabłonica - 
Borki (950 m), Kotuszów - Jabłonica (1288 m), Brzeziny 
- Szydłów (950 m),  Brzeziny - Małe Brzeziny (900 m), 
Potok - Księża Niwa (650 m), dojazd do Szkoły w Potoku 
(250 m), łącznik za kościołem w Potoku (100 m), Małe 
Rudki (850 m), Grabki Duże - Brzeziny (1000 m), droga 
w Grabkach Dużych (100 m), Solec - Korytka (250 m), 
Gacki - Gacki Nowe (650 m), Szydłów ul. Urocza (950 
m), łącznik w Szydłowie - Ścigna od Soleckiej do Kra-
kowskiej (270 m) łącznik od Soleckiej do Krakowskiej (85 
m), łącznik od Soleckiej do Krakowskiej (210 m), ul. Opa-
towska w Szydłowie - dojazd do remizy (180 m).

Brzeziny

Gacki

Grabki Duże

Jabłonica

Szydłów, ul. Urocza

Solec Korytka
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WYWIAD Z WÓJTEM GMINY
Sylwester Celejowski: Panie wójcie mija już kolejna 
(trzecia) kadencja pańskiego urzędowania. Za niespeł-
na dwa tygodnie wybory, jak pan ocenia lata 2010 – 
2014, czy był to dobry okres dla Gminy Szydłów? 

Jan Klamczyński: Uważam że był to bardzo dobry okres 
dla naszej gminy. Wykonaliśmy wiele strategicznych in-
westycji. W 2011 roku oddano do użytku zrewitalizowane 
centrum Szydłowa, w kolejnym roku zakończono budowę 
I etapu kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miej-
scowości Gacki, wykonano również wiele innych zadań 
z punktu widzenia rozwoju bardzo istotnych dla gminy.

SC: Czy uważa Pan, że w tym okresie udało się w pełni 
skorzystać z możliwości pozyskania przez gminę środ-
ków pozabudżetowych w szczególności unijnych ?

JK: Jak najbardziej udało się. Gdybym miał ocenić skalę 
wykorzystania środków unijnych ocenił bym ją na dobry 
plus. Na poszczególne programy pozyskano łączną kwotę 
ponad osiem milionów dwieście tysięcy złotych! 

SC: Co uważa pan za swój największy sukces podczas 
tej kadencji, a co za największą  porażkę ? 

JK: Za największy sukces uważam wykonanie rewitaliza-
cji centrum Szydłowa, ale także wybudowanie Wiejskiego 
Domu Kultury w Grabkach Dużych, odpowiednie  zago-
spodarowanie budynku po byłej szkole w Potoku (w budyn-
ku tym mieści się teraz przedszkole oraz ośrodek zdrowia), 
ukończenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kotuszowie,  
wybudowanie i odbudowę kilkunastu odcinków dróg na 
terenie gminy. Największe niepowodzenie to perturbacje 
związane z wykonaniem kanalizacji w Szydłowie.

SC: Jak ocenia pan swoją współpracę z Radą Gminy 
oraz współpracę na linii Gmina Szydłów – powiat sta-
szowski czy też Gmina Szydłów – województwo świę-
tokrzyskie? 

JK: Współpraca ta układa się na dobrym poziomie, wspól-
nie z powiatem staszowskim zrealizowaliśmy kilka inwe-
stycji infrastrukturalnych, zaś aktywna współpraca z wo-
jewództwem umożliwiła dofinansowanie kluczowych dla 
gminy zadań inwestycyjnych. Mam nadzieję, że z każdym 
rokiem będzie ona coraz  mocniejsza. 

SC: Wszyscy wiemy, że sadownictwo to jedno z wiodą-
cych źródeł utrzymania dużej części mieszkańców na-
szej gminy. Jakie działania podjął Pan, w tym ciężkim 
dla sadowników roku, żeby wesprzeć jeszcze bardziej 
jego  rozwój?

JK: Na wiosnę tego roku kilka specjalnie powołanych 
do tego komisji z UG szacowało szkody jakie powstały 
w uprawach naszych sadowników w wyniku mrozu oraz 
gradobicia. W okresie wakacyjnym wspólnie z Radą Gmi-
ny wystosowaliśmy apel m.in. do Prezesa Rady Ministrów 
Donalda Tuska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka 
Sawickiego a także prezesów poszczególnych partii poli-
tycznych w Sejmie dotyczący fatalnie niskich cen owoców 
miękkich na rynku. Ponadto nawiązaliśmy ścisłą współ-
pracę w zakresie szkoleń sadowniczych z ŚODR w Modli-
szewicach oraz Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. 
   

SC: Ważnym elementem promocji gminy są organizo-
wane na jej terenie  imprezy, których liczba jest dość 
wysoka. Czy uważa Pan, że taki sposób promocji jest 
dla gminy efektywny i w pełni wymierny?

JK: Jak najbardziej jest miarodajny. Święto Śliwki, 
Turniej Rycerski, Międzynarodowe Uliczne Biegi Syl-
westrowe to imprezy które ściągają do nas rzesze gości 
i turystów. Chcę nadmienić, że koszty organizacyjne tego 
typu imprez w minimalnym stopniu dofinansowywane są 
z budżetu gminy i wynoszą około 10%. Niejedna gmina 
może nam pozazdrościć sukcesu marketingowego takich 
właśnie imprez przy niskim, finansowym  wkładzie wła-
snym. 

SC: Czy według Pana, przejęcie przez urząd obowiąz-
ków Zakładu Gospodarki Komunalnej wpływa pozy-
tywnie na funkcjonowanie tej sfery działalności gminy? 

JK: Myślę że tak. W przypadku naszej gminy po przeję-
ciu obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej obsa-
da pracownicza zakładu się nie zwiększyła, a dodatkowo 
dzięki temu posunięciu pozyskaliśmy znaczną sumę zwro-
tu podatku VAT. 
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SC: Ubiega się Pan ponownie o urząd Wójta na lata 
2014 – 2018. Zakładając, że wyborcy dadzą Panu po 
raz kolejny mandat zaufania, jakie widzi Pan najpil-
niejsze zadania do realizacji w najbliższych, nadcho-
dzących latach? 

JK: Jeśli wyborcy ponownie obdarzą mnie swoim zaufa-
niem i ponownie zostanę wybrany na urząd Wójta Gminy 
w Szydłowie chciałbym w pierwszej kolejności zrealizo-
wać takie przedsięwzięcia:
- dokończyć budowę i modernizację infrastruktury gmin-
nych dróg,
- rozbudować sieć kanalizacji na terenie gminy,
- wybudować kilka placów zabaw,
- dokonać remontów obiektów strażackich znajdujących 
się na terenie gminy,
- zakupić wóz strażacki dla OSP w Szydłowie.

SC: Jak jako wójtowi gminy układa się panu współpra-
ca z jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie?

JK: Uważam  że ta współpraca układa się na bardzo do-
brym poziomie. Kierownicy tych jednostek jak i pracow-

nicy im podlegli  są bardzo zaangażowani w swoją pracę, 
efekty ich wysiłku są przeze mnie dostrzegane i doceniane!

SC: Dużo w naszej gminie mówi się o edukacji, czy 
baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej w Szydłowie 
jest przygotowana do utworzenia większej liczby klas? 

JK: Problem ten został już rozwiązany. Nauczanie w nowo 
utworzonych klasach odbywa się na jedną zmianę. W 2015 
lub 2016 roku dokonamy wymiany dachu Szkoły Podsta-
wowej w Szydłowie, dzięki temu zagospodarujemy pod-
dasze w którym znajdą się nowe pomieszczenia klasowe. 

SC: Czy jest pan usatysfakcjonowany z pozycji gminy 
Szydłów w rankingu Wykorzystania unijnych pienię-
dzy przez samorządy w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca w latach 2009-2012?

JK: Tak, 14 pozycja w województwie świętokrzyskim 
a 97 pozycja w kraju jest satysfakcjonująca tym bardziej, 
że nie należymy do gminy o wysokim budżecie. 

SC: Dziękuję za rozmowę.

JESIENNE PRACE W SADZIE
Październik i listopad nie należą do miesięcy, w których 

pielęgnacja sadu jest bardzo intensywna, aczkolwiek  
warto w tym okresie pomyśleć nad czyszczeniem sadu 
oraz ochroną młodych drzewek. Niska temperatura spra-
wia iż właśnie w tym okresie możemy stosować w pełni 
emulsyjne preparaty  grzybobójcze które uniemożliwiają 
rozwój różnych form patogenów zimujących w korze. 
 Okres późno jesienny to również dobry czas na 
zabezpieczanie nowo posadzonych drzewek przed gryzo-
niami czy sarnami. Powszechnie uważa się,  że podstawo-
wą formą zabezpieczenia przed tym typem ,,szkodników 
sadowniczych” jest owijanie młodych drzewek plastikową 
siatką o wys. min. 50 cm. Niektórzy sadownicy stosują 

również inne metody takie jak: zawieszanie na koronach  
drzew mydełek lub różnobarwnych taśm. 
 Jasień to także dobra pora na usuwanie z sadu, sta-
rych już lub schorowanych drzew. Gdy planujemy na wio-
snę dokonywać nowych nasadzeń,  przygotujmy im dobre 
i odpowiednie miejsce, aby w następnych latach uprawy 
rosły i obficie plonowały. 
 Dopełnieniem zabiegów wykonywanych w tej po-
rze roku w  sadzie jest wapnowanie, ma ono na celu do-
prowadzanie gleby do jak najbardziej korzystnego odczynu 
pH.

Sylwester Celejowski

W tym roku w naszej gminie powołano do życia fun-
dusz sołecki. Zasady jego funkcjonowania  okre-

śla ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołec-
kim oraz podjęta przez Radę Gminy Szydłów Uchwała 
Nr XLVI/219/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w spra-
wie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gmi-
ny Szydłów na rok 2015 środków stanowiących Fundusz 
Sołecki. 
 W okresie od 22 sierpnia do 14 września br. 
mieszkańcy poszczególnych sołectw i sołtysi  naszej gmi-

ny  na specjalnie zorganizowanych spotkaniach decydo-
wali o tym jakie zadanie bądź zadania będą realizowane  
w ramach funduszu w 2015 roku. W większości przypad-
ków mieszkańcy sołectw ustalili by fundusz przeznaczyć 
na remonty dróg znajdujących się na ich obszarze, dopo-
sażenie świetlic wiejskich oraz ulepszenie bazy zabawo-
wej dla najmłodszych mieszkańców gminy. 

Sywester Celejowski

RUSZYŁ FUNDUSZ SOŁECKI
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Wstępnie chciałbym wyjaśnić z jakiego powodu za-
praszam czytelników na spacer po szydłowskiej 

nekropolii. Muszę określić, czy odwiedzając mogiły za-
cnych ludzi, zamierzam poruszać się w sferze moralnej, 
religijnej czy psychologicznej. Sfery moralna i religijne są 
nam cywilizacyjnie bardzo bliskie a sfera psychologiczna 
jest niedowartościowana, jak gdyby drugorzędna, w cie-
niu. Tak bywa, że procesy psychologiczne nie zawsze są 
zauważalne ale zawsze są bardzo ważne i w żadnym wy-
padku nie można ich omijać ani eliminować. Problemy tej 
sfery są często rujnujące, nie do poprawienia. Zaniedbane 
wymykają się z ram psychologicznych w przestrzeń psy-
chiatrycznych nauk medycznych. Chcąc uniknąć zawiłych 
analiz, zagadnienie upraszczam aż do bólu. Dziś pomi-
niemy sfery moralną i religijną a poruszać się będziemy 
w sposób sztuczny, wyłącznie w sferze psychologicznej. 
Napisałem „sztuczny” bo w praktyce są nierozdzielne. 
 Problem przedstawię i uzasadnię maksymalnie 
zwięźle. Odpowiem dlaczego pielęgnowanie i odnawia-
nie pamięci jest człowiekowi niezbędne. Mam nadzieję, 
że tym artykułem zachęcę czytelników do wnikliwych 
przemyśleń i obserwacji otoczenia, w tym także zwierząt 
a nawet roślin. Będziemy poruszać się w obrębie trzech 
czasów – przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. 
 Spostrzeganie rzeczywistości ma u każdego czło-
wieka charakter historyczny. Przeciętny człowiek wybu-
dzony po długim głębokim śnie, potrafi nawiązać do hi-
storycznej przeszłości wczorajszej, tygodniowej, rocznej 
i wieloletniej. Umie określić swoją teraźniejszość, jakie 
ma zadania, jakimi środkami dysponuje, z kim współpra-
cuje, co umie. Zna swoją najbliższą przyszłość, jakie ma 
cele w bliższej i dalszej perspektywie. Nazwijmy to, że 
jest w stanie właściwie ocenić swoją rzeczywistą realność. 
 Wszystko to prawda, pod jednym warunkiem. Nie 
dojdzie do utraty pamięci. Jeżeli ten sam człowiek zosta-
nie wybudzony ale z utratą jednej składowej np. przeszło-
ści (pamięci), taki człowiek nie wie jak się nazywa, czym 
dysponuje, gdzie mieszka, co umie i zna, nie umie czytać, 
liczyć, nie zna znaczenia słów. Nie wie czy biedakiem jest, 
czy bogatym. Taki człowiek nie jest w stanie określić swo-
jej rzeczywistości w jakiej się znalazł, nie może też prze-
widywać w żadnej mierze swojej przyszłości.
 Wynika z tego, że procesy psychiczne które okre-
śla się ogólnie pamięcią są proporcjonalne do możliwości 
odtwarzania i odzwierciedlania rzeczywistości. Bez pa-
mięci (przeszłości) jesteśmy istotami ograniczonymi do 
jednej chwili, nasza przeszłość byłaby dla teraźniejszości 
niczym. W miarę przemijania nasza przeszłość znikałaby 
nieodwracalnie z naszą teraźniejszością. Nie byłoby wie-
dzy opartej na doświadczeniach przeszłości, kształtowa-
nia nawyków ani ukształtowanych już nawyków. Zani-
kłyby ukształtowane stereotypy dynamiczne np. jedzący 

człowiek może oglądać telewizję i nigdy się nie pomyli 
unosząc łyżkę z pokarm do ust. To nie podzielność uwa-
gi a stereotyp dynamiczny (wykonywanie czynności poza 
świadomością). U małego dziecka różnie z tym bywa. Nie 
byłoby życia psychicznego zamkniętego w indywidualnej, 
osobistej świadomości. Niemożliwy byłby fakt nieusta-
jącej ciągłości uczenia się, trwającego przez całe nasze 
życie i czyniącego z nas tym kim jesteśmy. To dlatego 
teraźniejszość którą uprzednio nazywałem rzeczywisto-
ścią warunkowana jest historyczną ciągłością przeszłości. 
A przyszłość? Nie ma przeszłości, teraźniejszości, to nie 
może być mowy o świadomości przyszłościowej. W ode-
rwaniu od przeszłości i teraźniejszości nie ma możliwości 
wyobrażenia sobie przyszłości. Bez wyobrażenia sobie 
przyszłości zatracają się potrzeby np. planowania, oszczę-
dzania, komunikowania się, bo niby po co. Zatraca się 
potrzeba wpływania na kształtowanie jutra (przyszłości) 
którego przecież nie ma. Zatraca się potrzeba istnienia.
 Istnienie, bez potrzeby wpływania na przyszłość 
traci jakikolwiek sens, sprowadza się do niebytu i nawet 
chwilowa utrata jest bardzo groźna. Człowiek musi zacho-
wać możliwość wpływania na swoją przyszłość, inaczej 
popada w depresję i psychiczne załamuje się. Pozostawio-
ny samemu sobie bez pomocy, z unicestwioną przyszło-
ścią, może się unicestwić fizycznie. 
 Jak i kto desperatowi może pomóc? - każdy! 
Najbardziej ci wszyscy, co sami potrzebują pomocy i po-
proszą desperata o pomoc choćby fizyczną, fachową, do-
radczą itp. W ten sposób nakreślą przed nim nowe cele 
najbliższej, perspektywicznej przyszłości. Przydatności 
- doradczej, fachowej lub dobroczynnej. Nie zawsze cho-
dzi o to by ratowanemu dawać. Prosić kogoś o coś, jest 
zachęceniem i mobilizowaniem do jakiejś działalności. 
Uświadamia desperata, że ktoś go potrzebuje i oczekuje 
od niego pomocy. A on może dawać, służyć i nieść pomoc. 
Zwrócenie się do desperata z prośbą, dowartościowuje go, 
uświadamia i przekonuje o jego przydatności. Podpowia-
da, że jest wartością, ma co dawać, chociaż przed chwilą 
pomyślał, że nie ma nic i nic nie może. 
 - Najgorsze jest nic. 
 Warto zwrócić na to specjalną uwagę. 
 Człowiekowi niezbędna jest możliwość kreatyw-
nego wpływania na przyszłość, tak jak powietrze, woda, 
pokarm. Nawet na łożu śmierci zachowuje możliwość 
wpływania na swoją przyszłość. W naszej kulturze chrze-
ścijańskiej najczęściej jest to cudowne ozdrowienie lub 
niebiosa. W innych kulturach będzie to np. reinkarnacja. 
Takie procesy psychiczne są niezmiernie ważne i wcale 
nie tak odosobnione. Zatarcie się celów i rozwiązań per-
spektywicznych prowadzi wprost do samounicestwienia. 
Dramaty bywają o wiele większe o ile desperat bardzo 
silnie utożsamia, identyfikuje się np. z najbliższymi. Do-

SPACERKIEM PO SZYDŁOWSKIEJ NEKROPOLII
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chodzi wtedy do unicestwienia nie tylko siebie ale także 
i najbliższych. Inni, z którymi nie utożsamia się, będą bez-
pieczni. Ludzie chorzy psychicznie nie podejmują prób 
samobójczych. Nie mają takiej potrzeby. Mniemają, że są 
zdrowi i szczęśliwi tylko wszystkim innym się pomyliło. 
Samobójcy wcale nie są chorymi psychicznie. Decyzje po-
dejmują dość szybko i niespodziewanie. W ciągu jednego 
dnia, jednej nocy, nikt nie zapada na ciężkie psychiczne 
choroby. Nie udzielono im tylko pomocy, pozostawieni 
zostali sami. Uratowani, funkcjonują później zupełnie nor-
malnie. Zapytać można – i co, nagle ozdrowieli? Nie! Ni-
gdy nie byli chorzy. Wstydzą się nawet swojego postępku, 
targnięcia się na życie. Oderwali się od bazowej przeszło-
ści, zagubili w teraźniejszości, w następstwie czego pozo-
stali z rozmazaną zatartą perspektywą przyszłości, utracili 
ostre jej widzenie i to jest wszystko. Zasobność spiżarni, 
konta bankowego, nie musi mieć najmniejszego znacze-
nia. Później brukowa prasa, gawiedź, snuje nieprawdopo-
dobne znaki zapytania i domysły a odpowiedź jest w tych 
pytaniach, w tych pytajnikach. – Gdzie oni wszyscy byli?
 Zarysowuje się pewna prawidłowość. Ludzie cho-
rzy psychicznie nie są groźni dla siebie samych, natomiast 
mogą być niebezpieczni dla otoczenia. Ludzie zdrowi 
psychicznie mogą być groźni dla samych siebie ale nie są 
groźni dla otoczenia. Muszę jednak dodać, że prawidłowo-
ści psychologiczne nie mają nic wspólnego z matematycz-
nymi. Nie zawsze są przewidywalne z powodu wielorako-
ści uwarunkowań. Wynika z tego, że chorzy psychicznie, 
mogą okazać się na tyle mądrzy żeby popełnić samobój-
stwo. Podobnie jak ludzie mądrzy mogą do tego stopnia 
zgłupieć, że będą stanowić zagrożenie dla otoczenia.
 Człowiek nie lubi być sam, jest stworzeniem stad-
nym i naturalnie dąży do przebywania w grupie 3-5 oso-
bowej. Większe grupy mają tendencje do rozpadania się, 
a mniejsze do rozbudowywania. Tak to się ma w uprosz-
czeniu. Niejednokrotnie obserwując szydłowski rynek, 
spostrzeżeniami potwierdzałem tą prawidłowość. Tworzą-
ce się grupki, dobierały się samorzutnie w takie liczebne 
zespoły lub bardzo zbliżone a nie posądzałem obserwo-
wanych o znajomość psychologii. Teraz już wszyscy będą 
wiedzieć dlaczego dwuosobowe zespoły ludzkie np. mał-
żeństwa, będą dotąd z sobą kombinować, aż skład się uzu-
pełni o trzecie, czwarte, itd.
 Nasuwa się pytanie o wpływ świata zwierząt na 
człowieka, czy procesy świata zwierząt możemy rozpatry-
wać w kategoriach psychologicznych? Oczywiście, że tak. 
Procesami tymi zajmuje się zoopsychologia. Dodam, że 
nie tylko w świecie zwierząt ale i w świecie roślin. Wiado-
mym jest, że we wzajemnych relacjach nie ma sprzężenia 
zwrotnego. Zwierzęta nigdy nie zachowują się jak ludzie, 
bywa jednak, że ludzie zachowują się jak zwierzęta. Nie 
widzę potrzeby nadmiernego rozwijania tego oczywiste-
go wątku, podam jedynie przykłady. Zawężona analiza do 
niezbędnego minimum powinna na dzisiaj być wystarcza-
jąca. 

 Wstępnie musimy jednak wyzbyć się najczęściej 
powtarzanego błędu i pamiętać, że zwierzęta posługują się 
instynktem a nie rozumem. Czyni się wiele zła zwierzętom 
jeżeli się je uczłowiecza. Bardzo „mądry” piesek, w pew-
nym momencie nie może podołać oczekiwaniom uczło-
wieczania i zawodzi. Staje się wtedy głupim psiskiem. 
Prawda jest taka, że ten piesek nie jest ani mądry ani głupi. 
Jest tylko pieskiem. Jeżeli ktoś już musi być głupi to na 
pewno nie piesek. Przykładowo kawka. Ten powszechnie 
znany, czarny ale wyjątkowo jasnooki ptaszek (nie znam 
innego gatunku ptaków ani ssaków z prawie białymi ocza-
mi), jako jedyny z ptaków umie porozumiewać się oczami, 
podobnie jak małpy i ludzie. Przejawią skłonności spo-
łeczne, gniazda starają się budować kolonialnie. Zachowu-
ją hierarchiczne struktury społeczne podobnie jak wilki. 
Przykładowo, pani kawka piąta w hierarchii stada połączy 
się w parę z panem kawczakiem usytuowanym w struk-
turze grupy także z numerem piątym. Krzyżują dziobki 
i zawiązują pary. Pani kawusia nie jest damą zbyt wier-
ną, ale nigdy nie ulega zalotnikom w obecności swojego 
partnera pana kawczaka. Nie mogę pokusić się o analogię 
wierności i niewierności, oberwałbym od środowisk fe-
ministycznych. Okresowo kawki gromadzą się w kilkuty-
sięczne, szybujące zbiorowiska w których lubią zabawiać 
się i popisywać akrobatycznym lotem. Pary jakoś zawsze 
się odnajdują. Jeżeli z jakichś powodów rodzice ptaków 
giną, lęgi giną także. W przypadku kawek - nie. Inne ptaki 
podejmują trud wychowawczy na zasadzie adoptowania. 
W tej mierze kawki naśladują słonie albo słonie naśladują 
kawki. Odważnym zachowaniem i groźnym gardłowym 
krakaniem, zespołowo bronią też gniazd i zagrożonej mło-
dzieży. Jest to wyjątkowe i niecodzienne.
 Wielkim nieporozumieniem jest twierdzenie, że 
mój zwierzaczek jest wyjątkowo mądry skoro zwierzęta 
nie mają możliwości rozumowania. Posługują się instynk-
tem w oparciu o odbierane bodźce zmysłowe. Wiedzą 
o tym doskonale treserzy a najczęściej zapominają rozko-
chani właściciele. Zwierzęta podlegają tresurze a nie na-
uczaniu a zachowanie zwierząt nie zawsze jest przewidy-
walne. Efekty ostateczne tresury mogą być zaskakująco, 
oszukańczo podobne do efektów nauczania ale nigdy toż-
same (tresura nie wiąże się z przykrościami dla zwierząt). 
Postępuje bardzo źle nauczyciel który procesy te usiłuje 
odwracać lub je myli. Doskonały nauczyciel nie będzie 
doskonałym treserem i odwrotnie. Na poparcie tego co 
piszę dodam, że nauczyciel chcąc osiągnąć wyznaczone 
cele, musi prowadzić proces dydaktyczny w zgodności 
z zasadami nauczania. Biorąc pod uwagę choćby jedną 
z nich, stwierdzimy jak absurdalnie zabrzmi gdyby mia-
ła być stosowana wobec zwierząt. – „Zasada świadomego 
i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania i ucze-
nia się”. Gdyby to dotyczyło np. konia to koń by się uśmiał 
a koń jaki jest każdy widzi.
 Rozważmy przykład ze świata roślinnego. Li-
ście wysokich afrykańskich akacji nie zawierają toksyn 
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i są chętnie zjadane przez wysokie żyrafy. Akacje mając 
w przeszłości złe doświadczenia ze spotkania z żyrafami, 
chronią swoje listowie nieprawdopodobną ilością zniechę-
cająco ostrych kolców. Kolczasta ochrona liści akacji jest 
zniechęcająca ale żyrafy nauczyły się je omijać w okre-
sie kryzysowym np. suszy. Akacje pozbawione liści giną 
bo nie zachodzą procesy asymilacyjne warunkujące życie 
roślinne. Nauczyły się więc dodatkowo ochraniać przed 
żyrafami wytwarzając w liściach toksyny, jeżeli zjawia 
się stado żyraf. Nie jest znany sposób jak porozumiewają 
się akacje, znane są natomiast efekty ich porozumiewania 
się  Nie ma żyraf - nie ma w liściach toksyn, pojawiają się 
żyrafy - pojawiają się toksyny. Jeżeli żyrafy zlekceważą 
dające się wyczuć toksyczne zniechęcanie, doprowadza to 
do choroby układu pokarmowego a nawet śmierci żyraf. 
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że afrykańskie akacje 
bazując na historycznej pamięci wytworzyły rzeczywisty 
sposób obronny, zabezpieczając się możliwością wpływa-
nia na perspektywiczną przyszłość, korzystając z niezna-
nego nam sposobu informacyjnego i trucizny. Jeżeli które-
goś z wymienionych czynników zabraknie, nie zachowany 
zostanie ciąg wydarzeń, wszystko stanie się nicością, li-
stowie akacji zostanie zjedzone. Wartością bazową wydaje 
się, podobnie jak u człowieka, pamięć historyczna. 
 Zakodowane w pamięci roślin, efekty spotkania 
w przeszłości z żyrafami, pozwoliło im stosować środki 
samoobrony. Czemu przytoczyłem przykład z odległej 
Afryki a nie z naszej strefy klimatycznej? Tylko dlate-
go, że ze znanych mi jest najbardziej czytelny. Nasza po-
czciwa mimoza dotknięta, chowa zwinięciem liście. To 
wiemy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że rośliny sąsiednie 
czasem także reagują identycznie. Dlaczego na dźwięk 
przelatującego trzmiela, pszczoły, niektóre rośliny otwie-
rają kwiatostany? Tak zwani badylarze twierdzą, że łagod-
ne brzmienia muzyczne są sprzyjające rozwojowi upraw 
szklarniowych. Takie zachowania roślin umożliwia anali-
zowanie w konwencjach psychologicznych. Przyznaję, że 
ta dziedzina nauki jest jeszcze w powijakach. Dostrzegane 
wartości utylitarne zagadnienia, na pewno istotnie przy-
śpieszą badania w tym zakresie. 
 Nieprzypadkowym wydaje się, że w Szydłowie 
obok święta śliwki, jako wyraz rzeczywistości tak pięknie 
rozwija się turniej rycerski, stanowiący tło historycznej 
przeszłości. De facto wójt organizując parzyście te impre-
zy, wykazał się wiedzą i znajomością zagadnienia. Zależ-
ność tą ujął właściwie. Stymulująco pobudza przeszłość 
(turniej rycerski) i akcentuje rzeczywistość (święto śliw-
ki). W efekcie pozytywnie wpływa na rozczytanie przy-
szłości. 
 Niedocenianym miejscem odświeżającym prze-
szłość jest każda nekropolia. Szydłowska także. Najłatwiej 
uczyć się życia na cmentarzu. Chcesz doładować akumu-
lator przeszłości, okrzepnąć w niej, uaktywnij świado-
mość ciągłości historycznej, odwiedź ją. Przeszłość którą 
nazwałem wartością bazową jest niestety ulotną i wymaga 

pielęgnacji i odnawiania. Nekropolia tak, ale stare zdjęcia, 
rozmowy wspomnieniowe odgrywają także bardzo ważną 
rolę niezbędną człowiekowi do funkcjonowania. Osnuta 
powiewem jestestwa rzeczywistości, rozjaśni twoją per-
spektywę, uczyni ją klarowną i czytelną. 
 Z rynku, placu zamkowego dobiegał gwar i szczęk 
oręża toczącego się turnieju rycerskiego kiedy zwróciłem 
się do Państwa Wujcikowskich, z prośbą o udostępnienie 
mi części zasobów wiedzy jaką posiadają. Nie mieli naj-
mniejszych wątpliwości o celowości napisania artykułu 
w zaproponowanej konwencji. Doskonale uchwycili war-
tości społeczne i służebny charakter tej publikacji. Mogiły 
są przecież niemymi świadkami historycznej przeszłości. 
Było to dla nich jednoznacznie czytelne, oczywiste i nie-
zbędne. Dostałem kilka pytań sprawdzających moje za-
miary. Kiedy okazało się, że wchodząc na cmentarz za-
mierzam zdjąć czapkę, że nie zamierzam w żadnej mierze 
zawłaszczać historii Szydłowa zapisanej mogiłami tej 
nekropolii, że nie zamierzam smrodzić przedwyborczym 
helem ani żadnym innym świństwem a jedynym kryterium 
stosowanym będzie obiektywizm ograniczany jedynie pa-
mięcią - bez zastrzeżeń zgodzili się na współpracę. Podzi-
wiałem zaangażowanie i ofiarność Państwa H. St. Wujci-
kowskich, z jakim pomagali mi odszukiwać mogiły w 35° 
upale. A potem jeszcze raz i jeszcze raz.
 Historyczną przeszłość doskonale zapisują cmen-
tarne nagrobki. Wymienieni, zostawili ślady na szydłow-
skiej ziemi ofiarnością, czasem poświęceniem, uczciwo-
ścią i służebnością wobec innych. Choćby tak jak B. Kuc, 
E. Stefański którzy przeprowadzili gminę bez większych 
dramatów, przez okres bardzo trudnego siermiężnego so-
cjalizmu. Szkoda, że nie możemy posłuchać opowieści 
Jana Kluszczyńskiego jak to w 1938 r. wysłany, podbijał 
Zaolzie, a za rok był już w niemieckiej niewoli. „W boju 
mnie wzięli. Wcześniej ustrzeliłem dwa niemieckie pan-
zerkampfwagene-2, miałbym jeszcze jednego. Dupę bym 
mu odstrzelił ale mi gąsienicą działko przejechali i woź-
nicę zastrzelili (tu zapłakał)”. Zapamiętałem tą opowieść, 
zwłaszcza to - dupę. Bohaterem powinien być obwołany 
gdyby nie to nieszczęsne Zaolzie. Zasłużył sobie, a na 
Zaolzie sam się nie wybrał. Kto dziś pamięta ile pracy 
musieli włożyć nauczyciele w likwidację powszechnego 
przedwojennego analfabetyzmu. Przedwojenna szkoła 
powszechna funkcjonowała ale obok powszechnie funk-
cjonował także analfabetyzm. Ciekawscy mogą zapytać 
panią Helenę Wujcikowską - pamięta. Kto dziś pamięta, 
że pierwsze ciągniki z pługami wieloskibowymi, snopo-
wiązałki, siewniki garażowały przed posterunkiem w oba-
wie przed zniszczeniem jako szatańskie pomioty, profanu-
jące glebę? Zajdel Józef wprowadzający mechanizację na 
teren Szydłowa poprzez spółdzielczość rolniczą, mógłby 
nam wiele opowiedzieć. Nie pomagały nawet żarliwe ka-
zania postępowego proboszcza ks. K. Tomala. Szkoda, że 
W. Bzduch nie może wspomnieć jak mechanizował go-
spodarstwa rolne, ile to rolników posiadało prawo jazdy, 
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miało i umiało obsługiwać ciągnik, kombajn i inne ma-
szyny rolnicze. Kto dziś umie docenić Kozieła Zygmunta 
który swoją drogą krzyżową, doprowadził do uruchomie-
nia w Szydłowie produkcję cegły? Szydłowski kamień ma 
kiepski współczynnik przewodności cieplnej – znany jako 
„K”. Zastąpienie go cegłą, tworzydłem ceramicznym jest 
droższe ale o klasę lepsze i zdrowsze. Pomimo maksymal-
nego wsparcia ze strony urzędu gminy, powiatowa władza 
umęczyła produkcję tej cegielni.
 Można by tak bez końca. 
 O każdej z wymienionych osób można by napi-
sać stronę, dwie, trzy a nawet książkę. Może ktoś to zrobi. 
Zachęcam bardzo. Monografia gminy Szydłów która się 
ukazała, nie spełniła oczekiwań, nie zasługuje na taki tytuł 
i jest daleko idącym uproszczeniem w bardzo ładnej opra-
wie. Niczego nie chciałbym w niej skreślać ale uzupełnie-
nie wydaje się koniecznością. Nie taki był mój Szydłów. 
Bieda była codziennością ale i życzliwość była codzien-
nością. Nie tylko ja chodziłem w drewniakach i co z tego. 
Radośnie było, zabawy taneczne cieszyły się wielkim po-
wodzeniem tak młodzieży jak i bardzo dorosłych gospo-
darzy. Kto mi uwierzy jak powiem, że do świetlicy gro-
madzkiej przychodził nadkomplet młodzieży i starszych? 
Byłem pierwszym jej kierownikiem to wiem dobrze. Mło-

dzież sama urządzała swoją świetlicę, malowanie pomiesz-
czeń, remont okien, podłóg, schodów, ławek. Każdy coś 
tam potrafił. Zabawy z orkiestrą w wakacje urządzaliśmy 
co tydzień i chętnych nie brakowało. Po mnie Jasia Jasiń-
ska pociągnęła za sobą ludzi. Mieli w nosie ideologie i cały 
socjalizm. Pracowali ciężko ale i bawić się chcieli. Pokątny 
ubój był normalnością, wszyscy wiedzieli gdzie kto i co. 
A za to można było siedzieć. Roraty, gorzkie żale, nieszpory 
to nabożeństwa moich rodziców i wszystkich tych którzy 
lepiej czuli się w półmroku. Donosicielstwa jednak nie od-
notowano. Nikt nie zgnił w więzieniu U.B. i KGB.
 Bohaterów ten kraj miał dużo, a nawet za dużo. 
Nadeszły czasy zadbania o żyjących. Dobrze, że w Szydło-
wie nie usiłowano wnosić poprawek do Paktu Jałtańskiego 
gdzie Amerykanie i Brytyjczycy lekką ręką sprzedali nasz 
kraj „Stalinowi”. Rozporządzono się naszym krajem bez 
nas, podobnie jak w pakcie Ribbentrop – Mołotow.
 Ludzie chcieli przeżyć. Żeby przeżyć, należało 
mądrze kombinować i omijać przepisy a urzędnicy Gro-
madzkiej Rady Narodowej nie przeszkadzali. Walka nie 
miała sensu. Dnia następnego można było nie doczekać. 
W Szydłowie ani jedna osoba nie poznała klimatów polar-
nych. Był to duży sukces mądrych ludzi urzędu i aktywu 
gromadzkiego. Chwała im za to. 

Cmentarz w Szydłowie, źródło: geoportal.gov.pl
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ARENDARSKI BOGDAN ŻYŁ LAT 44, ZM. 21.03.1992
Pierwszy wójt Gminy Szydłów w Trzeciej Rzeczypospoli-
tej (poprzednio przewodniczący). Zginął śmiercią tragicz-
ną w wypadku samochodowym. 

ARENDARSKI JÓZEF ŻYŁ LAT 100, ZM.10.11.1999
Przedwojenny nauczyciel. Po wojnie długoletni kierownik 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Prowadził powojenne 
kursy dla analfabetów. Doradca młodych nauczycieli. Ak-
tywny społecznik. 

ARENDARSKA KAROLINA 
ŻYŁA LAT 72, ZM.06.12.1969
Akuszerka. Przed uruchomieniem izby porodowej w Szy-
dłowie, odbierała porody domowe. Udzielała bezcennej 
pomocy przed, porodowej i po porodowej. Wielu osobom 
pomogła w pierwszych godzinach i dniach życia.

ARENDARSKI LUDWIK ŻYŁ LAT 84, ZM. 18. 05.1985
Pracownik Gminnej Spółdzielni. Prowadził skup skór, jaj, 
itp. Członek chóru kościelnego.

BĄK STANISŁAW ŻYŁ LAT 94, ZM. 11.04.2011 
Długoletni kościelny parafii w Szydłowie. Pomagał w pro-
wadzeniu gospodarstwa proboszcza, księdza K. Tomala. 
Gospodarz cmentarza. Aktywny członek OSP.

BIAŁKIEWICZ ZYGMUNT 
ŻYŁ LAT 61, ZM. 09.09.1992
Przez wiele lat prowadził punkt unasienniania bydła, bar-
dzo ważnego dla rozwoju hodowli.

BZDUCH WIESŁAW ŻYŁ LAT 58, ZM. 10.09.1997 
Dyrektor Ośrodka Szkolenia w Grabkach. Szerzył oświatę 
mechanizacji rolnictwa w zakresie umiejętności obsługi 
i uprawnień samochodowych, ciągnikowych, motocyklo-
wych, maszyn rolniczych w tym kombajnów, dźwigów 
i koparek. 

BANIA JAN ŻYŁ LAT 70, ZM. 22.12.1997
Pracownik Spółdzielni produkcyjnej w Raczycach. In-
struktor uprawy i kontraktacji tytoniu w rejonie Chmielni-
ka w tym także w Szydłowie.

BOŚ TEODOZJA ŻYŁA LAT 79, ZM. 12.11.2011
Długoletnia pracownica G.R.N. Później pracowała w ad-
ministracji Gminnej Spółdzielni.

BŁĄD ANTONI ŻYŁ LAT 78, ZM.01.06.1980
Restaurator. Z żoną Walerią prowadzili restaurację. Byli 
solą w oku socjalistycznej władzy finansowej. Mistrzow-
sko unikali likwidacji. Była wiec restauracja potem wi-
niarnia, piwiarnia, kawiarnia, (kawa tylko zbożowa ale 

ZOSTAWILI ŚLAD NA SZYDŁOWSKIEJ ZIEMI

 Nie piszę życiorysów – zaledwie wspominam, 
zgodnie ze swoją wiedzą i zebranymi informacjami. Mam 
poczucie niedostatku, że niektórych nie potrafiłem przed-
stawić, nie potrafiłem odszukać i nie pamiętałem o wszyst-
kich zasługujących. Uważam, że ta publikacja nie może 
być zamknięta, musi być otwartą i nie może mieć końca. 
 Widzę konieczność wytyczenia w Szydłowie alei 
zasłużonych. Dalszy ciąg pisałby się sam, mogiłami cie-
szących się uznaniem, nominowanych przyjaciół, pasjo-
natów Szydłowa i honorowych obywateli. To nie ja, gmin-
na społeczność powinna to ustalić i precyzyjnie określić.
Dokumentację miejsc pochówku też powinniśmy założyć. 
Przekonałem się o tym. 
 Odwiedziliśmy wszystkie mogiły wspomnianych. 
Pocieszającym jest, że były zadbane. Jedynie grób Anto-
niego Lipińskiego - wieloletniego sołtysa Szydłowa jest 
niedoinwestowany, chociaż zadbany (świeże kwiaty). Ak-
tualnie urzędujący sołtys na pewno będzie miał na uwa-
dze przedsięwzięcia wspomagające. Dobrym przykładem 
może być nagrobek nauczycielskiej rodziny Pindelskich 
który powstał staraniem pana dyrektora Stanisława Wuj-
cikowskiego.
 Zachęcam bardzo do odwiedzania grobów, także 
tych co zostawili ślady na szydłowskiej ziemi. Na pięk-

nych nagrobkach rodziny stawiają 3-5 gustownych, ele-
ganckich zniczy, zdecydowanie odchodząc od masowej, 
mierzonej tuzinami, choinkowej bylejakości. Tradycyjne 
dostawianie doniesionych zniczy wydaje się zbędne, wy-
starczy sama obecność i krótkie modlitewne westchnienie. 
Pozwólmy żeby groby zachowały indywidualnie zaplano-
waną przez bliskich estetykę. 
 Coraz więcej pojawia się trwałych kwiatów 
sztucznych. Są równie piękne chociaż nieco droższe. Ry-
suje się niewielki problem z poświątecznym sprzątnię-
ciem. Piękne żywe kwiatostany już przemarznięte fatalnie 
„dekorują”. 
 Nigdzie tak jak na cmentarzu, trafia do świadomo-
ści, że czas nieubłagalnie ucieka, że uciekającego czasu 
nie da się dogonić. 
 Z małym zastrzeżeniem. Jeżeli ktoś by się jednak 
uparł, to mógłby dogonić a nawet wyprzedzić uciekają-
cy czas. Jak to osiągnąć – proste jak drut. Wystarczy roz-
pędzić się do szybkości światła. (300 000 km/sek.) Czy 
samochodem by się dało? – Nie! Będzie trochę za mało. 
Powiedziałem, że jest to proste. Nie powiedziałem, że jest 
to łatwe!

Ryszard Kuc
1 - B. Chmielewski. Nowe Ateny
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z prądem) i na koniec herbaciarnia też z prądem. Lubia-
ne tanie miejsce spotkań towarzyskich, znane z błędnych 
schodów po których bardzo łatwo się wchodziło i trudno 
schodziło. Znani i szanowani restauratorzy.

BUCKIEWICZ WŁADYSŁAW
ŻYŁ LAT 65, ZM. 05.07.1981
Pracownik Powiatowego Urzędu Skarbowego.

CELEJEWSKI JÓZEF ŻYŁ LAT 84, ZM.22.10.1989
Długoletni szydłowski sołtys.

CELEJEWSKI ROMAN ŻYŁ LAT 47, ZM. 27.08.1971
Pracownik GS. Prowadził skup zboża w synagodze. Znany 
z uczciwości i rzetelności.

CHMIELEWSKI TADEUSZ
ŻYŁ LAT 77, ZM. 13.09.1998
Z zawodu stolarz. Prowadził usługi na rzecz ludności.

CHMIELEWSKI KONRAD
ŻYŁ LAT 76, ZM. 21.08.1988 
W Szydłowie prowadził filialny usługowy zakład stolarski 
Spółdzielni w Stopnicy. Zatrudniał pracowników – Boś 
Kazimierz, Cecot Roman.

DANICKI LESŁAW (Leszek) „Cyril”
pseudonim WALEK DZEDZEJ 
ŻYŁ LAT 53, ZM. 07.10.2006
Muzyk, uliczny bard i poeta, założyciel i lider pierwszego 
polskiego zespołu punkowego „Walek Dzedzej Pank Bend”, 
uznawany powszechnie za pierwszego punka PRL. W 1978 
r. wyjechał za granicę. Występował na ulicach Berlina, 
Wiednia, Paryża, Barcelony i Londynu. Ze związku z Fran-
cuzką Pascale Richez w 1986 r. miał jedyną córkę Solange. 
W 1980 r. otrzymał pozwolenie na wyjazd do USA. Osiedlił 
się w Nowym Jorku, gdzie regularnie występował zarówno 
na ulicach Manhattanu, jak i na scenie alternatywnej Lower 
East Side. W 1988 r. przyjął obywatelstwo amerykańskie. 
Zmarł w Nowym Jorku. Został pochowany w rodzinnym 
grobowcu Danickich na cmentarzu parafialnym w Szydło-
wie.

DUSZA JULIAN ŻYŁ LAT 65, ZM. 12.08.1975
Wieloletni sołtys wsi Osówka.

GĄSIOR JÓZEF ŻYŁ LAT 85, ZM. 15.04.2011
Pracował na różnych stanowiskach administracyjnych. Po 
osiągnięciu niezbędnej wiedzy i umiejętności pełnił funk-
cje prezesa Gminnej Spółdzielni w Szydłowie. 

GŁODEK KAZIMIERZ ŻYŁ LAT 79, ZM.05.03.1999
Długoletni woźny gminny, później kościelny i gospodarz 
cmentarza.
 

GRABKA BOLESŁAW ŻYŁ LAT 80, ZM. 19.12.2013
Od 1954 milicjant posterunku w Szydłowie. Aktywny spo-
łecznik. 

GROMNY ZYGMUNT ŻYŁ LAT 63, ZM. 05.12.1973
Kierownik Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

JANECKI FRANCISZEK ŻYŁ LAT 81, ZM.30.08.1995
Pracownik G.S. Prowadził kontraktacje zwierząt. Ofiarny 
działacz OSP. Mistrz wspinalni.

JANECKI ROMAN ŻYŁ LAT 78, ZM.27.11.1980
Mistrz kowalstwa. Z synem Stefanem jako pierwsi wzbo-
gacili usługi kowalskie o spawalnictwo. 

JANECKI TEOFIL ŻYŁ LAT 78, ZM.10.12.2000
Drogomistrz. Wraz z Jasińskim Janem, Arendarskim Zyg-
muntem, Osowskim, prowadzili nieustający, bieżący remont 
dróg w rejonie Szydłowa. Aktywny radny G.R.N. Wyróżnia-
jący się sprawnością i ofiarnością członek straży pożarnej.

JANECKI WOJCIECH ŻYŁ LAT 87, ZM 18.10.1982
Kołodziej. Wykonywał elementy do produkcji konnych 
wozów drabiniastych na potrzeby gospodarstw w gminie, 
także powiecie. Dziś zawód ginący. 

JASKÓLSKI MIECZYSŁAW 
ŻYŁ LAT 58, ZM. 02.06.1978
Nauczyciel. Kierował pracą szkoły w Gackach, Kotuszo-
wie, Szczece. W ostatnich latach uczył w szkole podsta-
wowej w Szydłowie.

JÓZEFOWSKI STANISŁAW 
ŻYŁ LAT 55, ZM. 05.03.2012
Członek OSP. Aktywny radny. Dwie kadencje sołtys. 
Członek Kółka Rolniczego. Współorganizator dużych im-
prez w Szydłowie.

JURECKI STANISŁAW ŻYŁ LAT 61, ZM. 27.12.1969
Pracownik umysłowy GS, restaurator, później doradca 
urzędowy. 

KACZOROWSCY – JAN, WŁADYSŁAWA, JERZY, 
KITOWA MARIA ZM. 04.04.1944
Historia hitlerowskiego morderstwa tej rodziny jest do-
brze znana i udokumentowana. Cokolwiek bym napisał, 
byłoby o wiele za mało. Zakończę wiec na wspomnieniu 
nazwiska i imion.

KAMIŃSKI RYSZARD ŻYŁ LAT 61, ZM. 15.12.1996
Komendant Milicji Obywatelskiej w Szydłowie.

KANISZEWSKI ROMAN ŻYŁ LAT 74, ZM. 1994
Aktywny członek prezydium GRN. Członek straży pożarnej.
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KAPRAL ANNA ŻYŁA LAT 96, ZM.13.08.2008
W latach powojennych prowadziła kuchnię w ochron-
ce. W okresie wakacyjnym zajmowała się dokarmianiem 
dzieci w ramach organizowanych półkolonii. Następnie 
prowadziła kuchnię przedszkolną i szkolną z programem 
dożywiania młodszych dzieci.

KARASIŃSKI MARIAN ŻYŁ LAT 89, ZM. 15.09.2010
Prezes Gminnej Spółdzielni, aktywny działacz społecz-
ny. Z jego inicjatywy powstała piekarnia, ratusz. Roz-
budował bazę magazynową wyprowadzając ją z placu 
przed synagogą poza miasto. Opanował na pamięć „Pana 
Tadeusza”.

KARASIŃSKI WIKTOR ŻYŁ LAT 86, ZM. 03.12.2000
W latach 40 i początkach 50 pełnił ważne funkcje spo-
łeczno-polityczne w Szydłowie. W okresie odbudowy ko-
ścioła farnego i częściowej odbudowy zabytkowych ruin 
wykazał się rozwagą i pozytywnym wpływem na bieg wy-
darzeń. Stolarz, mistrz w zawodzie. Prowadził prywatny 
zakład usługowy.

KIELIN JÓZEF ŻYŁ LAT 74, ZM. 02.04.1964
Wieloletni organista w kościele parafialnym.

KLUSZCZYŃSKA REGINA ŻYŁA LAT 84, ZM. 2003 
Żona Władysława. Członkini kółka rolniczego. Aktywna 
działaczka Koła Gospodyń Wiejskich.

KLUSZCZYŃSKI JAN ŻYŁ LAT 80, ZM. 28.04.1995
Przedwojenny podoficer artylerii W.P. Dowódca działo-
nu (doskonałej armaty p.panc. Boforsa 37). Brał udział 
w aneksji Zaolzia. Okres niewoli spędził na przymuso-
wych robotach w Niemczech. Po powrocie z niewoli peł-
nił społeczną funkcję podwójta. Komendant Ochotniczej 
Straży Pożarnej, najsprawniejszej jednostki w powiecie. 
Skutkowało to odnowieniem w całości umundurowania, 
sprzętu gaśniczego, zmotoryzowania jednostki, budową 
suszarni węży - wspinalni i przystąpieniem do budowy 
nowej remizy. Doskonały organizator i dowódca. Radny 
G.R.N. Inicjator i organizator sportowych pokazów gaśni-
czych, imprez kulturalnych. Udział uświetniający uroczy-
stości kościelne i państwowe. Wzorowo przygotowywał 
jednostkę do powiatowych zawodów pożarniczych gdzie 
zajmowała I – II miejsca. Znał na pamięć tok łacińskiej 
mszy św. 

KLUSZCZYŃSKI JANUSZ 
ŻYŁ LAT 84, ZM. 11.06.2014
Komendant OSP w Szydłowie. Naczelnik poczty w Kuro-
zwękach, następnie w Szydłowie. Instruktor harcerstwa. 
Prowadził drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej 
w Szydłowie. Uzdolniony grafik. Wielka strata, że nie roz-
winął drzemiących w nim uzdolnień artystycznych.

KLUSZCZYŃSKI STANISŁAW – inż.
ŻYŁ LAT 50, ZM. 05.01.1998
Powroty do Szydłowa po uzyskaniu wykształcenia nie 
były łatwe. Niepowodzenia spowodowały odwrót. Po-
wtórny start w mieście, okazał się także trudny. Kotwica 
szydłowska ciążyła za mocno. Mogiła ta jest ostrzeżeniem 
przed pochopnymi decyzjami.

KLUSZCZYŃSKI WŁADYSŁAW
ŻYŁ LAT 63, ZM. 31.03.1978
Prowadził usługowy zakład krawiecki. Aktywny członek 
O. S. Pożarnej, także chóru kościelnego.

KOSTECKI STANISŁAW ŻYŁ LAT 55, ZM. 28.03.1974
Aktywny członek OSP w latach jej świetności w sportach 
pożarniczych. 

KOZIEŁ ZYGMUNT ŻYŁ LAT 83, ZM. 31.05.2007
Doprowadził do uruchomienia cegielni w Gackach. Po 
upaństwowieniu długoletni jej kierownik. Aktywny spo-
łecznik.

KOWALIK JÓZEF ŻYŁ LAT 76, ZM. 1997
Długoletni pracownik Gminnej Spółdzielni – główny księ-
gowy.

KOWALIK JAN ŻYŁ LAT 81, ZM. 28.12.1963 
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych w Szkole Pod-
stawowej w Szydłowie.

KRZEMIŃSKA MARIA ŻYŁA LAT 45, ZM. 31.07.1986
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Specja-
lizowała się w nauczaniu języka rosyjskiego.

KRZEMIŃSKI ZYGMUNT 
ŻYŁ LAT 73, ZM.11.04.2004
Kustosz miejscowego muzeum. Solidną wiedzą historycz-
ną dzielił się pełniąc funkcję przewodnika.

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE NASZEJ PARAFII
-ZACHARSKI IGNACY
ŻYŁ LAT 79, ZM. 13.01.1908
-KACZMARSKI WINCENTY
ŻYŁ LAT 71, ZM. 29.03.1910
-MARKOWSKI STANISŁAW
ŻYŁ LAT (51 lat kapł.) ZM. 21.05.1918

KUC BOLESŁAW ŻYŁ LAT 64, ZM 16.10.1964
Sekretarz gminy w latach 1946 – 1970. Współpracował 
z wójtami gminy Szydłów: 
- Zieliński Karol 1940 – 1948
- Kula Jan 1948 – 1952
- Skuza Stanisław 1952 –  1954
- Stefański Eugeniusz 1955 – 1970
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W roku 1955 - 1959 z gminy Szydłów wyłonione zostały 
dwie oddzielne gminy. Jednostki małe i słabe. Nie miały 
podległości formalnej gminie Szydłów ale potrzebowały 
fachowej pomocy administracyjnej. Otrzymywali ją w ma-
cierzystej gminie Szydłów od Bolesława Kuc na zasadzie 
pomocy koleżeńskiej. Wójtami w tych gminach byli:
- Trela Jan 1955-1959 Gmina Brzeziny
- Skuza Stanisław 1955 - następowały kolejne zmiany 
1959. Gmina Solec
- Lech Marian - Trela Jan
Kierował pracą Urzędu Gminy w najtrudniejszym okresie 
powojennej transformacji ustrojowej państwa, odbudowy, 
ratowania substancji zabytkowej, domostw mieszkań-
ców, także odbudowy budynku gminy, ośrodka zdrowia, 
później izby porodowej, gminnych remiz strażackich, 
odbudowa kościoła parafialnego. Budowa utwardzonych 
dróg w większości w czynie społecznym. Przeszkolenie 
i doskonalenie urzędników. Umiejętność posługiwania 
się niwelatorem ułatwiała bardzo pokomasacyjne porząd-
kowania aktów własności wobec zmian powojennych. 
Obrót ziemią, wykonawstwo planów zagospodarowania 
i zezwoleń budowlanych. Geometrzy powiatowi akcepto-
wali dokumenty geodezyjne wykonane przez sekretarza. 
Uruchomienie w szkołach dożywiania dzieci, likwidacja 
analfabetyzmu, zaopatrzenia bieżącego i przydziałowego 
to podstawowe zadania sekretarza i Urzędu Gminy. Na 
1/3 etatu prowadził księgowość w aptece. Uzdolniony 
muzycznie i malarsko. Społecznie pełnił funkcję skarb-
nika i księgowego OSP. Wyróżniony medalem za udział 
w zawodach pożarniczych i długoletnią służbę, budowy 
szkoły w Gackach, mechanizacja rolnictwa, uruchomienie 
szkoły o profilu rolnym, telefonizacja sołectw. Fakt, że był 
stałym korespondentem centralnego pisma urzędowego, 
miał istotne znaczenie wspierające przy załatwianiu spraw 
zwłaszcza tych nie do załatwienia. Wieloletnia wzorowa 
współpraca z dobrym organizatorem, przewodniczącym E. 
Stefańskim przyniosła doskonałe wspólne efekty. Elektry-
fikacja gminy, wodociągi, stworzenie możliwości odbudo-
wy pierzei rynku na korzystnych warunkach kredytowych, 
budowy maturalnej szkoły średniej, stacji kolejowej Szy-
dłów, zakładu przetwórstwa owocowarzywnego, zakładu 
wyrobów metalowych, budowa cegielni - to tylko niektóre 
ważniejsze dokonania administracyjno-organizacyjne już 
wprowadzone do wojewódzkiego planu gospodarczego. 
Niestety najważniejsze nie doczekały się realizacji. Za-
przepaszczone, odpłynęły w nicość na październikowym 
zebraniu w 1956 roku. 

LECH MARIAN ŻYŁ LAT 69, ZM. 29.10.1994
Aktywny działacz nie tylko Woli ale i gminy. Prowadził 
działalność koła ZBoWiD. Pracownik Gminnej Spółdziel-
ni. W latach 50. wójt gminy Solec. Organizator festynów 
i zabaw we wsi Wola które cieszyły się dużym powodze-
niem. 

LIPIŃSKI ANTONI ŻYŁ LAT 90, ZM. 28.01.2006
Długoletni sołtys sołectwa Szydłów.

LUBELSKI LUCJAN ŻYŁ LAT 83, ZM. 22.07.1994
Zdun. W późniejszym okresie specjalizował się w wy-
konywaniu nagrobków lastrykowych. Po wzroście za-
możności obywateli, wystrój grobów zmienił się. Ongiś 
powszechne, do chwili obecnej pozostały nieliczne lastri-
kowe wykonawstwa „Lutka”. Żołnierz 39 roku, ranny. 

LUBELSKI ROMAN ŻYŁ LAT 80, ZM 19.04.1993
Aktywny strażak, zastępca komendanta Kluszczyńskiego. 
Mistrz murarstwa. 

ŁABĘDZKI STEFAN ŻYŁ LAT 75, ZM. 13.13.1982
Kierownik Szkoły Podstawowej w Solcu Starym. Później 
świadczył usługi młynarskie.

MACIAS HENRYK ŻYŁ LAT 33, ZM. 25.02.1979
Pełnił funkcje milicjanta w miejscowym posterunku. Ak-
tywny społecznie, udzielał się w organizacji życia sporto-
wego wśród młodzieży.

MAZANKA JAN ŻYŁ LAT 63, ZM. 29.01.1969
Lekarz stomatolog. Wspierał najbiedniejszych nieodpłat-
nymi zabiegami. Radny gminy. Myśliwy. 

MICHALSKI CZESŁAW ŻYŁ LAT 80, ZM. 06.10.2010
Pracownik szydłowskiego punktu mechanizacji rolnictwa, 
później prowadził usługowy zakład stolarski.

MAZUR KLARA ŻYŁA LAT 83, ZM. 06.01.2012
Propagatorka czytelnictwa w Szydłowie. Rekordowa czy-
telniczka bibliotecznych zasobów. W latach 60. biblio-
teczny księgozbiór okazał się dla niej za mały. Aktywna 
społecznie. Niejednokrotnie występowała do sekretarza 
gminy z prośbą o aktualizowanie i wzbogacanie biblio-
tecznego księgozbioru.

OPAŁKA JÓZEF ŻYŁ LAT 66, ZM. 27.06.1988
Nauczyciel. Kierownik Szkoły Podstawowej w Gac-
kach. Następnie wicedyrektor i dyrektor Zbiorczej Szko-
ły Gminnej w Szydłowie. Później powiatowy inspektor 
oświaty w Staszowie. Aktywny społecznie. Komendant 
OSP w Gackach.

PACYNA ANNA
Brak informacji na rodzinnym grobowcu męża i córki. 
Rodzina przedwojennych szanowanych restauratorów. Po 
sprzedaniu posesji w rynku, Pacyna Anna ufundowała wi-
traż w parafialnym kościele (środkowy za ołtarzem).

PALMĄKA ANDRZEJ ŻYŁ LAT 75, ZM.12.06.1972
Masarz. Pracownik G.S.S.Ch. Kierował pracą szydłow-
skiej rzeźni. Wraz ze Skuzą Zygmuntem, Kaniszewskim 
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Franciszkiem prowadzili ubój gospodarski w rzeźni G.S. 
Dla potrzeb gminy dostawali przydziałowe sztuki z pro-
wadzonego skupu oraz losowych przypadków np. złama-
nia nogi. Mieli co robić, bo tuczniki, dorodniejsze opasy, 
pechowo łamały sobie nogi w każdą skupową środę. Tym 
sposobem mięsne zaopatrzenie gminy było względnie do-
stateczne. Jeżeli chodzi o jakość wyrobów w stosunku do 
obecnych, to nie ma porównania. Nie spotyka się już ma-
sarzy tej klasy o chociażby zbliżonych umiejętnościach. 
Byli autentycznymi mistrzami zawodu. 

PALMĄKA FRANCISZEK 
ŻYŁ LAT 79, ZM. 15.04.1991
Pracownik Gromadzkiej Rady Narodowej. Prowadził ewi-
dencję ludności.

PINDELSCY LEOPOLD i STANISŁAWA
Brak danych. Małżeństwo nauczycielskie. Pracowali 
w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Leopold kierował 
pracą tej szkoły. Stanisława nauczycielka prowadziła tak-
że nauczanie w szkolnym punkcie filialnym w Osówce. 

PIWOŃSKI JAN ŻYŁ LAT 63, ZM. 25.01.1966
Długoletni pracownik Gromadzkiej Rady Narodowej.

PIWOŃSKI ADAM ŻYŁ LAT 94, ZM. 28.06.2010
Radny powiatowy trzech kadencji. Kierownik szydłow-
skiego kina stałego w synagodze.

PYTOWSKI ANTONI ŻYŁ LAT 60, ZM. 23.10.1990
Nauczyciel. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Czyżowie, 
kontynuował w Szydłowie. Poza pracą zawodową aktyw-
ny społeczny działacz i organizator życia sportowego. Sę-
dzia zawodów sportowych o dużym autorytecie. 

PYTOWSKI STEFAN ŻYŁ LAT 79, ZM. 07.12.1981
W latach 50, 60 prowadził punkt inseminacji koni.

SAJKIEWICZ JULIAN ŻYŁ LAT 81, ZM. 04.11.1995
Członek prezydium GRN, aktywista gminny. Pracownik 
GS - magazynier.

SIWULSKI STANISŁAW ŻYŁ LAT 70, ZM. 11.08.2000
Wieloletni kasjer Banku Spółdzielczego.

SIWULSKI ZENON ŻYŁ LAT 47, ZM. 13.03.1982
W latach 50, wraz z Trelińskim Tadeuszem był członkiem 
zespołu którym kierował Piwoński Jan. Stanowili obsłu-
gę stałego kina stałego z siedzibą w szydłowskiej remizie, 
później też objazdowego po okolicznych miejscowościach 
z większym pomieszczeniem ekspozycyjnym.

SKOTNICKI JÓZEF ŻYŁ LAT 50, ZM. 14.04.1985 
Kierownik Wojewódzkiego Wydziału Komunikacji 
w Kielcach. Służył pomocą wielu krajanom.

SKOTNICKI ROMUALD ŻYŁ LAT 55, ZM. 03.10.1970
Strażak. Potrafił na fanfarze grać sygnałowe melodie. 
Alarm pożarowy to głośny jęczący dźwięk, sygnał zbiórki 
ćwiczebnej to odważne donośne dźwięki krótko urywane. 
Zwykłe zebranie organizacyjne w mundurach – dźwięki 
łagodne przeciągane, zapraszające. Nawet wtedy gdy straż 
wzbogaciła się o syrenę alarmową „Aldek” trąbił zwykłe 
zbiórki. 

SŁOWIK TEOFIL ŻYŁ LAT 88, ZM. 19.10.1998
Kowal. Jeszcze w latach 50. kuł żelazo w krużganku ko-
ścioła św. Ducha. Po wojnie każde zadaszenie miało wy-
jątkową wartość. Kowalstwo miało istotne i wyjątkowe 
znaczenie w życiu Szydłowa. Powojennego złomu nie 
brakowało. Dobrotliwego potężnego mistrza wyróżniała 
fachowość i uczynność .

SOBCZYŃSKI FRANCISZEK 
ŻYŁ LAT 86, ZM. 30.03.1987
Pracownik Ośrodka Zdrowia w Szydłowie. Prowadził re-
jestrację i dokumentacje chorobową.

SOBIEGRAJ JÓZEFA ŻYŁA LAT 81, ZM. 05.07.1989
Przez wiele lat prowadziła wraz z mężem Franciszkiem 
spółdzielczy sklep spożywczy.

STACHACZ EUGENIUSZ 
ŻYŁ LAT 72, ZM. 28.11.2002
Kierownik, później dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Szydłowie. Ceniony doradca ludności o najkorzystniej-
szych rozwiązaniach kredytowych i depozytowych.

STEFAŃSKI EUGENIUSZ 
ŻYŁ LAT 80, ZM. 10.02.1998
Zawód wyuczony – fryzjer. Pracy urzędniczej uczył się 
pod nadzorem sekretarza B. Kuc. Po ukończeniu prak-
tyki pracował samodzielnie na trudnych odcinkach. 
Wybrany Przewodniczącym G.R.N. (wójt) okazał się 
dobrym organizatorem. Z sekretarzem B. Kuc stanowili 
silny, skutecznie działający, doskonale rozumiejący się 
zespół organizacyjno-administracyjny, dlatego ich oce-
na nie powinna być oddzielną. Dorobek organizacyjny 
mieli imponujący. Elektryfikacja, wodociągi, gminne 
drogi dojazdowe do Szydłowa utwardzone tłuczniem 
i wałowaniem, telefonizacja sołectw, centralne ogrzewa-
nie szkół, kapitalny remont skarbczyka, remont synagogi 
i adoptowanie dla potrzeb kina stałego, budowa ratusza 
(formę określił i narzucił wojewódzki konserwator za-
bytków), uruchomienie działalności świetlicy gminnej 
z ogólnodostępną ogólnie telewizją, to wysiłek wyma-
gający wielu zabiegów na szczeblu powiatu i wojewódz-
twa. Wtedy wszystko się załatwiało. Przykładowo wy-
prowadzenie bazy magazynowej G.S. z przed synagogi 
było karkołomnym przedsięwzięciem dla G.S. i Urzędu 
Gminy. Trzeba było wielu zabiegów wspomagających 
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ks. proboszcza K. Tomala żeby odbudować sklepienie 
farnego kościoła. Gdyby nie sławetne zebranie z udzia-
łem I sekr. Komitetu Woj. PZPR, w październiku 1956 r., 
dokonania tego zespołu miałyby bardzo poważny, pozy-
tywny wpływ dla Szydłowa, całej gminy i okolicy. Jest to 
doskonały przykład jak wieloletnie zabiegi i wysiłek or-
ganizacyjny może być zniszczony w ciągu kilku godzin. 
W socjalizmie było to możliwe. Uzdolniony wokalnie 
i instrumentalnie – skrzypce. 

TRELA JAN ŻYŁ LAT 75, ZM. 22.08.1980
Sołtys wsi Osówka. W latach 1955-59 wójt gminy Brze-
ziny. 

WŁOSZCZEWSKI ROMUALD
ŻYŁ LAT 50, ZM. 29.11.1842
CIENIOM PANA ROMUALDA WŁOSZCZEWSKIEGO
Burmistrza Miasta Szydłowa w wieku życia 50m 
dnia 29 Listopada 1842 roku zmarłego.
Świadek czasu to zimne kamienne przykrycie
Pomnikiem wam niech będzie iakie jest tu życie
Wszystkie nadzieie iakie nam kwitneły
Z Tobą Oicze znikneły
Wdzięczność żony i dzieci z czułem uwielbieniem
Raczcie żyiący złączyć do Boga z westchnieniem

WOJTERSKI STANISŁAW
ŻYŁ LAT 89, ZM. 24.11.2012
Długoletni kościelny w parafialny. Gospodarz cmentarza.

ZAJDEL JÓZEF ŻYŁ LAT 97, ZM. 25.11.1997
Prezes rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Nowator. Do-
prowadził do praktycznego stosowania w gospodarstwach 
rolnych ciągników, specjalistycznych maszyn rolniczych, 
nawozów sztucznych, środków ochrony roślin.

ZARZYCKI ADAM ŻYŁ LAT 66, ZM. 06.05.1997
Pracownik G.R.N. odpowiedzialny za kontraktacje zwie-
rząt, później pracownik Gminnej Spółdzielni na stanowi-
sku kontrahenta zbóż.

ZARZYCKA ZOFIA ŻYŁA LAT 84, ZM. 09.09.1996
Prowadziła z mężem Józefem prywatny sklep spożywczy, 
po upaństwowieniu spółdzielczy.

ZIELIŃSKI KAROL ŻYŁ LAT 76, ZM. 09.05.1980
Wójt gminy w latach 1940-1948. Przeprowadził gminę 
przez bardzo trudny okres okupacji jak także najtrudniej-
sze lata powojenne. Po ukończeniu kadencji działacz ludo-
wy (PSL). Aktywny społecznie. 

ŻELAWSKI LUDWIK ŻYŁ LAT 60, ZM. 07.05.1944
Kierownik Szkoły w Solcu Starym.

ŻOŁNIERZE W.P. NIEZNANI Z NAZWISKA 
POLEGLI 1939
 
ŻOŁNIERZE W.P. WYMIENIENI Z NAZWISKA 
POLEGLI 1939

Nie byłbym w stanie, bez udziału Heleny i Stanisława 
Wujcikowskich napisać tej publikacji. Siłą napędową 

u nich, do wykonania niełatwego i czasochłonnego zada-
nia był wyrobiony wysoki poziom poczucia patriotyzmu 
lokalnego. Przesadna skromność, nakazywała im anoni-
mowość. Z żalem darowałem sobie zdjęcie jak przeszu-
kują cmentarz w upalne niedzielne popołudnie. Zgodnie 
z wolą, tak jednak powinno się stać, nie powinienem o tej 
rodzinie wspominać. Przyznam, że zaniepokoiło mnie to. 
Kto jednak uwierzyłby mi, że przez tydzień a nawet wię-
cej, dojeżdżałem żeby odnaleźć mogiłę a potem jeszcze 
coś mi się przypomniało i od nowa. Myślę, że zrobiliśmy 
sporo dobrej roboty dla gminnej społeczności przypomi-
nając najwartościowsze jej córki i najwartościowszych sy-
nów. Słów uznania dla Państwa Wujcikowskich nie moż-
na ukrywać ani wypowiadać pokątnie jakby ze wstydem. 
Chcę i muszę powiedzieć to z największym szacunkiem 
i podkreśleniem. Po dobrze wykonanej pracy trzeba umieć 
wyrazić uznanie, podziękować i ja to powiem. - W IMIE-
NIU SPOŁECZNOŚCI SZYDŁOWSKIEJ DZIĘKUJĘ 
PAŃSTWU BARDZO.

Ryszard Kuc

Codziennie na choroby wywołane 
złym stanem powietrza umiera 

ponad 76 Polaków.

5.000 zł - tyle może wynieść 
grzywna za spalanie śmieci 

w gospodarstwach domowych.
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W dn. 27 czerwca w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych odbyła się siódma edycja rozdania Nagród 

Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej 
Ojczyzny”.
 Gości powitał Jan Klamczyński – wójt gminy Szy-
dłów, po czym nastąpiła prezentacja osób nominowanych 
do nagrody. Sylwetki kandydatów przedstawiała Martyna 
Pasternak z Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Do 
tytułu „Przyjaciel Szydłowa” nominowano trzy osoby: Ja-
nusza Cedro z Kielc, Ryszarda Kuca z Tarnobrzega i Józe-
fa Szymańskiego ze Staszowa. Do tytułu „Pasjonat Małej 
Ojczyzny” także nominowano trzy osoby: Stanisława Mo-
lisaka z Gacek, Stanisława Wujcikowskiego z Szydłowa 
i Agnieszkę Ziółkowską z Brzezin.
 Prezentacje poszczególnych kandydatów przepla-
tane były utworami muzycznymi w wykonaniu zespołu 
Sidus działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Po-
łańcu.
 Tegorocznym laureatem nagrody „Przyjaciel 
Szydłowa” został Janusz Cedro – świętokrzyski wo-
jewódzki konserwator zabytków, nagroda „Pasjonat 
Małej Ojczyzny” powędrowała do Stanisława Molisa-
ka – wieloletniego dyrektora nieistniejącej już szkoły 
podstawowej w Gackach.
 Statuetki przedstawiające postać króla Władysła-
wa Łokietka, dyplomy, kwiaty i upominki wręczali: prof. 
dr hab. Adam Massalski – przewodniczący Kapituły Na-
gród Gminy Szydłów, wójt Jan Klamczyński i Jerzy Klam-
czyński – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Laureatom 
i nominowanym gratulowali m.in.: Kazimierz Kotowski 
– członek zarządu województwa świętokrzyskiego a także 
Andrzej Kruzel – starosta staszowski.
 Coroczne przyznawanie gminnych nagród stano-
wi wyraz uznania i podziękowania dla osób, które w zna-
czący sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gmi-
ny Szydłów.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Janusz Cedro urodził się w 1946 
roku w Kielcach. Studiował archi-
tekturę na Politechnice Krakowskiej, 
a podyplomowo badania zabytków 
architektury na Uniwersytecie War-
szawskim. Po studiach wrócił do 
swych rodzinnych Kielc. Od ponad 

dwudziestu lat życzliwie wspierał inicjatywy dotyczące 
działalności kulturalnej na terenie zabytkowych obiek-
tów gminy Szydłów. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
dzięki jego zaangażowaniu podjęto decyzję dotycząca od-
restaurowywania polichromii w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Szydłowie. Swą fachową wiedzę wykorzystał 
w doradztwie gminie w kwestii prac konserwatorskich 
w kościele pw. Św. Władysława w Szydłowie, odbudowy 
skarbczyka, a także kompleksu murów obronnych wraz 
z Bramą Krakowską, zabezpieczeniu ruin szpitala i ko-
ścioła Św. Ducha. Janusz Cedro był współorganizatorem 
wielu sesji naukowych poświęconych historii Szydłowa. 
Dzięki jego zaangażowaniu Urząd Gminy w Szydłowie 
nawiązał współpracę z Politechniką Krakowską.

Stanisław Molisak urodził się 
w 1947 r. Był związany zawodowo 
ze Szkołą Podstawową w Gackach, 
gdzie pracował jako nauczyciel. 
W latach 1975-2000 pełnił w tej pla-
cówce funkcję dyrektora. W latach 
1975-2000 aktywnie działał w Lu-

dowych Zespołach Sportowych. Pasja nauczania dzieci 
i zamiłowanie do sportu przełożyła się na wiele sukcesów 
sportowych odnoszonych przez jego wychowanków. Pod-
opieczni Stanisława Molisaka osiągnęli znaczące sukcesy 
sportowe zdobywając indywidualne tytuły mistrzów wo-
jewództwa i czołowe miejsca w województwie w klasy-
fikacji drużynowej. Stanisław Molisak działa aktywnie na 
polu społecznym angażując się między innymi w rozwój 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach, gdzie od ponad 
dwudziestu lat jest jej prezesem. Pobudził mieszkańców 
Gacek do działania na rzecz odnowy remizy strażackiej. 
Dzięki jego inicjatywie, wielu mieszkańców pracowało 
społecznie przy jej kapitalnym remoncie. Przyczynił się 
także do pozyskania funduszy na wyposażenie strażnicy 
w sprzęt świetlicowy.

NAGRODY GMINY SZYDŁÓW ROZDANE

Od lewej: Adam Massalski, Janusz Cedro, Ryszard Kuc, 
Stanisław Molisak, Agnieszka Ziółkowska, p. Szymańska, 
Jerzy Klamczyński, Jan Klamczyński.
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Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gmi-
ny Szydłów odbyła się 18 czerwca br. w Urzędzie 

Gminy Szydłów. Jubilatom medale wręczała Bożentyna 
Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski.
 Jedenaście par małżeńskich z Gminy Szydłów 
zostało odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które przyznał Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski.
 Jubilatom, oprócz Pani Wojewody gratulowali 
między innymi Jan Klamczyński - wójt gminy Szydłów, 

Janusz Juszczak - przewodniczący Rady Gminy, Alicja 
Kłonicka - skarbnik, ks. Ryszard Piwowarczyk - pro-
boszcz parafii Szydłów, Anna Banaś-Trela - z-ca kierow-
nika USC.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

ZŁOTE GODY PAR Z GMINY SZYDŁÓW

Stefania i Mieczysław Banasik (Mokre)

Zofia i Piotr Grabka (Jabłonica) Regina i Zygmunt Grochowscy (Szydłów)

Kazimiera i Bronisław Jaros (Solec) Kazimiera i Henryk Kapral (Wola Żyzna)
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Apolonia i Józef Kowalczewscy (Szydłów) Janina i Stanisław Kozera (Korytnica)

Maria i Franciszek Palmąka (Wola Żyzna) Stanisława i Kazimierz Połońscy (Szydłów)

Józefa i Józef Szymańscy (Mokre) Władysława i Stanisław Ziółkowscy (Brzeziny)

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest polskim cywilnym odznaczeniem państwowym. Ustanowiono go jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lu-
tego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 
października 1992 o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450). Nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim (do 1989 roku przez Radę Państwa). Wnioski o nadanie Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.
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100 LAT PANA MARIANA SAPAŁY
W dniu 18 czerwca 2014 r. pan Marian Sapała - miesz-

kaniec Szydłowa, obchodził 100-lecie swoich uro-
dzin. Był tort, szampan, kwiaty i upominki a wśród gości 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.
 Uroczystość odbyła się w domu jubilata. Życzenia 
i gratulacje złożyła Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda 
świętokrzyski, która odczytała także list od premiera RP 
Donalda Tuska. Życzenia składali także Jan Klamczyński 
- wójt gminy Szydłów, Janusz Juszczak - przewodniczą-
cy Rady Gminy, płk. Wiesław Święchowicz - Szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk. Krzysztof Leśniak 
- Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu, 
Marian Lesiak - komendant szydłowskich strzelców, pani 
przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 Marian Sapała jest ostatnim żyjącym, byłym żoł-
nierzem 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach. 
Wspomnienia czasów wojny są wciąż żywe w Jego pa-
mięci. Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1936-
1937 w 2 PALLeg. w Kielcach, jako kanonier, potem bom-
bardier, a następnie kapral. Od 1938 do 1939 r. pracował 
w Skarżysku-Kamiennej. 27 sierpnia 1939 r. został zmo-
bilizowany. 17 września w walkach o Kazuń Polski, zo-
stał ranny w nogę i przewieziony do szpitala wojskowego 
w Modlinie. Po podpisaniu kapitulacji Twierdzy Modlin 
został zwolniony do domu gdzie leczył ranę. W styczniu 
1941 r. wstąpił do podziemnej organizacji Związek Walki 
Zbrojnej. Do stycznia 1945 r. należał do Armii Krajowej. 
Po wojnie prowadził warsztat kowalski. W latach 60. XX 
w. był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Chmiel-
niku i Staszowie. Odznaczony m.in. Medalem za udział 

w Wojnie Obronnej 1939, Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 r. 
awansowany do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. 
Jest pierwszym w historii laureatem Nagrody Gminy Szy-
dłów „Pasjonat Małej Ojczyzny”.
 Marian Sapała jest jedynym 100-latkiem mieszka-
jącym na terenie Gminy Szydłów. Mieszka wraz z żoną 
Stefanią. Małżeństwem Sapałów opiekują się trzy córki: 
Halina, Barbara i Maria. Państwo Sapała mają czworo 
wnuków i czworo prawnuków.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Wspólne zdjęcie jubilata wraz z córkami i gośćmi.

Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski czyta 
list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tu-
ska.



Strona 19Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2014 (LII)

listopad 2014

W sobotę, 9 sierpnia br. miało miejsce otwarcie wy-
stawy podsumowującej Międzynarodowy Plener 

Malarski „Szydłów 2014” w którym uczestniczyło 23 
artystów z czterech krajów: Polski, Mołdawii, Rumunii 
i Węgier.
 Międzynarodowy Plener Malarski zorganizowa-
ło Gminne Centrum Kultury w Szydłowie wraz ze Sta-
szowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych. Od 
1 sierpnia artyści malowali urokliwe szydłowskie uliczki, 
zabytki, mieszkańców. Powstały także dzieła o charakterze 
symbolicznym, które trudno interpretować jednoznacznie, 
na pierwszy rzut oka.
 Wystawę zorganizowano w synagodze. Wieczór 
rozpoczął się od koncertu Kamila Kondka (piano) i Wikto-
rii Pikul (vocal). Po tym muzycznym wprowadzeniu głos 
zabrali organizatorzy przedsięwzięcia: Maria Stachuczy 
– dyrektor GCK i Norbert Palmer – prezes STPSP. Powi-
tali gości, w szczególności Iurie Bodruga – Ambasadora 
Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Mołdawii 
w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką, Kazimierza 
Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, Andrzeja Kruzla – Starostę Powiatu Staszow-
skiego, Michała Skotnickiego – Wicestarostę Powiatu 
Staszowskiego, Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy 
Szydłów.
 W dalszej części nastąpiły podziękowania dla 
osób, instytucji i sponsorów, którzy przyczynili się do 
zorganizowania pleneru. Okolicznościowe dyplomy prze-
kazała Elvira Cemortan-Voloşin – prezes Stowarzyszenia 
„ArtElit” z Kiszyniowa, która w szydłowskich plenerach 
uczestniczyła już trzykrotnie.
 Ambasador Iurie Bodrug w swoim wystąpieniu 
podkreślił znaczenie kultury w kontaktach międzynaro-
dowych. Zaznaczył, że Mołdawia podpisała niedawno 
umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską i Polska jest 
wzorem dla Jego kraju w zakresie reform gospodarczych 
i społecznych jakie należy wykonać aby spełniać standar-
dy unijne. Głos zabrali także Kazimierz Kotowski, Andrzej 
Kruzel, Jan Klamczyński, prof. Marian Czapla - Honoro-
wy Obywatel Gminy Szydłów i Antoni Drozd - kierownik 
Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie.
 Po oficjalnych wystąpieniach przyszła pora na 
kontemplację sztuki przy lampce szampana i przekąsce.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak

OTWARCIE Z AMBASADOREM MOŁDAWII

Uczestnicy pleneru: Andrzej Białecki (Polska), Cyprian 
Biełaniec (Polska), Elvira Cemortan-Voloşin (Mołdawia), 
Krzysztof Ciecieląg (Polska), Katarzyna Czuchnowska 
(Polska), Eleonora Diener-Czuba (Węgry), Joanna Duma 
(Polska), Danuta Dagry-Grabowska (Polska), Ilona Filip 
(Polska), Mihail Hacman (Rumunia), Kazimierz Kielian 
(Polska), Andrzej Kozera (Polska), Józef Machała (Pol-
ska), Vasile Medinschi (Mołdawia), Justyna Molska (Pol-
ska), Genowewa Nela-Nelip (Polska), Norbert Palmer 
(Polska), Urszula Pałys (Polska), Carmen Poenaru (Ru-
munia), Natalia Procop (Mołdawia), Irmina Skorupska 
(Polska), Ewa Stawiarska (Polska), Stanisław Wojcieszak 
(Polska).
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Zakończył się ostatni etap prac konserwatorskich przy 
XIV-wiecznej, ściennej polichromii w nawie kościoła 

filialnego pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie. W dn. 3 
października br. nastąpił odbiór prac w obecności przed-
stawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków. Te-
goroczne prace, tak jak w latach poprzednich, prowadziła 
mgr Kinga Lubarska i dr Andrzej Łojszczyk z Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 
 Prace prowadzono w nawie kościoła a ich zakres 
był następujący: wykonanie końcowej estetyzacji ścian, 
wypunktowanie drobnych ubytków warstwy malarskiej na 
zachowanych fragmentach oryginalnej polichromii, retusz 
konserwatorski kreską w celu uczytelnienia kompozycji 
na wschodniej ścianie nawy głównej, uczytelnienie dwóch 
Zacheuszków na południowej ścianie, prace dokumenta-
cyjne mające na celu odczytanie treści ikonograficznych 
kompozycji malarskich, w oparciu o odczyszczone z za-
brudzeń i przemalowań zachowane fragmenty oryginal-
nych polichromii, jak i w oparciu o materiały zebrane 
w wyniku przeprowadzonej kwerendy historycznej.
 Prace w 2014 r. były możliwe dzięki pozyskaniu 
przez Gminę Szydłów środków finansowych z programu 
„Dziedzictwo Kulturowe” Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
 Podczas odbioru prac, konserwatorzy podkreśla-
li potrzebę wykonania jeszcze kilku prac przy kościółku, 
m.in. przywrócenie zamurowanego okna w prezbiterium, 
wykonanie wentylacji oraz odnowienie elewacji świątyni. 

POLICHROMIA ODRESTAUROWANA

Od lewej: mgr inż. Janusz Machnik, dr Andrzej Łojsz-
czyk, mgr Zbigniew Wojtasik - główny specjalista WUOZ 
w Kielcach, mgr Kinga Lubarska.

Rozpoczął się sezon grzewczy. Warto przy tej oka-
zji zwrócić uwagę na palący problem dotyczący 

nas wszystkich a mianowicie SPALANIE TWORZYW 
SZTUCZNYCH w domowych piecach. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że spalanie wszelkiego rodzaju pla-
stiku, gumy i tym podobnych, niesie ze sobą olbrzymie 
zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Podczas spala-
nia w domowych paleniskach takich tworzyw, wydziela-
ją się bardzo toksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin związ-
ki, takie jak np. dioksyny i furany. Dioksyny są jednymi 
z najbardziej trujących substancji na świecie - 10.000 
razy bardziej trujące od cyjanku potasu. W przeciwień-
stwie do cyjanku, dioksyny działają powoli i podstęp-
nie. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym 
atakowaniu wszystkich narządów wewnętrznych. Są 
uznawane za najgroźniejszy czynnik powodujący za-
chorowania na nowotwory. Wywołują bezpłodność 
i uszkadzają płody. Podczas spalania do atmosfery uwal-
niane są metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które 

ZABÓJCZE SPALANIE PLASTIKU
Kto spala odpady poza spalarniami podlega karze aresztu albo grzywny – art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami). Zauważysz, (poczujesz!), że ktoś pali śmieci - alarmuj!

 Ciągle otwartą i zagadkową sprawą jest geneza 
kościoła. Niektóre jego elementy wykazują pochodzenie 
romańskie co datowałoby obiekt, lub jego część nawet na 
XII wiek. Zagadkę pomogłyby rozwikłać dopiero szcze-
gółowe badania archeologiczne, które na wzgórzu kościel-
nym nigdy nie były prowadzone oraz badania architekto-
niczne zabytku.

Tekst i fot. Piotr Walczak

uszkadzają układ nerwowy i powodują anemię. Uwal-
niany jest dwutlenek azotu, który powoduje astmę i aler-
gie. Komu to niestraszne, niech wie, że spalając plastiki 
w piecu, nie zaoszczędzi. Spalanie tworzyw sztucznych 
powoduje szybkie nagromadzenie się substancji smoli-
stych w przewodach kominowych i w efekcie znacznie 
szybsze zużycie komina a nawet jego zniszczenie.
 Zanim więc lekkomyślnie włożysz pla-
stikową butelkę do pieca lub inne śmieci - 
pomyśl. Ta butelka wróci do ciebie, twojego 
dziecka i twoich sąsiadów w postaci zatrute-
go śmiertelnymi związkami powietrza.
 Dla wspólnego dobra nas wszystkich, a zwłasz-
cza dla dobra naszych dzieci, nie spalajmy plastików!

KOCHASZ DZIECI , NIE PAL ŚMIECI!

PW
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W upalne popołudnie, 8 czerwca br. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gackach świętowała 90-lecie swojego 

istnienia. Uroczystość powiązana była z obchodami Świę-
ta Ludowego.
 Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia 
pododdziałów na plac przed strażnicą OSP w Gackach 
i raportu dowódcy uroczystości mł. bryg. Janusza Juszcza-
ka, który został złożony Romualdowi Garczewskiemu – 
prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Staszowie.

 Następnie odprawiona została msza święta konce-
lebrowana przez ks. Ryszarda Piwowarczyka i ks. Jerzego 
Sobczyka. W czasie mszy św. nastąpiło poświęcenie no-
wego wozu strażackiego Renault Trafic 80 dci zakupione-
go z środków OSP Gacki i Gminy Szydłów.
 Dalsza część oficjalna rozpoczęła się od przywi-
tania gości. Rolę gospodarzy pełnili Stanisław Molisak – 
prezes OSP w Gackach i Michał Skotnicki – wicestarosta 
staszowski, prezes zarządu powiatowego PSL w Staszo-
wie. Po przywitaniu gości i przedstawieniu rysu historycz-
nego OSP w Gackach, wicestarosta Michał Skotnicki na 
ręce prezesa Molisaka przekazał fotogram przedstawiają-
cy strażaków z Gacek w 1943 r.
 Kolejnym punktem programu było wręczanie od-
znaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności wyróżniona 
została Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach. Sztandar 
jednostki Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
udekorował Edward Żak – prezes Zarządu Wojewódzkiego 
OSP w Kielcach. „Złotym Znakiem Związku” uhonorowa-
no druha Stanisława Górę, natomiast „Medalem im. Bole-
sława Chomicza” odznaczono druha Stanisława Kluska. 
Następnie kilkudziesięciu strażaków ochotników i ochotni-
czek odznaczono medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” 
i odznakami „Wzorowy strażak”. Wicestarosta Michał 
Skotnicki został odznaczony „Kombatanckim Krzyżem 
Pamiątkowym”. Odznaczenie wręczył Wiesław Kuca - ko-
mendant Polskich Drużyn Strzeleckich w Staszowie.

 Oficjalne przemówienia zaproszonych gości za-
kończyły część oficjalną. Wystąpił m.in. Adam Jarubas 
– marszałek województwa świętokrzyskiego. Przekazał 
on dla OSP pamiątkowy grawerton z herbem wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Wystąpili także: Edward Żak, Jan 
Klamczyński - wójt gminy Szydłów, Romuald Garczew-
ski, Michał Skotnicki, bryg. Grzegorz Ciepiela - komen-
dant powiatowy PSP w Staszowie. Do miłych akcentów 
zaliczyć należy także przekazanie przez Antoniego Adam-
skiego dla swojej macierzystej jednostki w Gackach wy-
rzeźbionej przez siebie postaci św. Floriana oraz Godło 
Polski. Na zakończenie obchodów, przed publicznością 
wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Szydłowie. Ucznio-
wie zaprezentowali tańce nowoczesne, kabaret oraz solo-
we umiejętności wokalne.
 Organizatorami uroczystości w Gackach były: 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach, Zarząd 
Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie, Urząd 
Gminy Szydłów i Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Szydłowie. Niezwykłym zaangażowaniem 
wykazały się panie zrzeszone w Stowarzyszeniu Gospo-
dyń Wiejskich z Gacek i Mokrego, które zajęły się kulinar-
ną stroną całego przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia:Piotr Walczak

90 LAT OSP W GACKACH NA LUDOWO
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Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, trzeci weekend 
sierpnia w Szydłowie związany był z naszym naj-

większym skarbem - śliwką. 
 Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które Gmin-
nemu Centrum Kultury udało się pozyskać za pośred-
nictwem LGD „Białe Ługi” w sobotę na Dni Szydłowa 
obowiązywał wstęp wolny. Od godz. 15 do 1 w nocy na 
scenie występowały liczne zespoły. Publiczność jak zwy-
kle dopisała, ale największym zainteresowaniem cieszy-
ły się występy góralskiej kapeli „Siklawa” oraz gwiazdy 
disco polo „Milano” z Bogdanem Borowskim na czele.  
O 21 zagrali „Piękni i Młodzi”  gromadząc  tysiące fanów, 
którzy ledwie zmieścili się na placu zamkowym. Atrakcją 
tego dnia była inscenizacja nadania praw miejskich przez 
Władysława Łokietka dla Szydłowa.  Nie zabrakło też wy-
staw plonów rolniczych prezentowanych w ramach kon-
kursu na najpiękniejsze stoisko. Większość sołectw z na-
szej gminy zaangażowała się w organizację, prezentując 
uprawy rolnicze w domkach wystawienniczych. Odwie-
dzających nas turystów częstowaliśmy śliwkami świeżymi 
oraz cieplutkimi owocami prosto z paleniska cieszącego 
się ogromnym zainteresowaniem.  
 Niedzielny poranek rozpoczął się od sadownicze-
go sympozjum naukowego w synagodze z udziałem doc. 
dr hab. Anny Bielenin i dr hab. Elżbiety Rozpary. Około 40 
osób wysłuchało dwóch wykładów: „Odmiany i podkład-
ki do nowoczesnych sadów, charakteryzujące się wysoką 
jakością owoców i zmniejszoną podatnością na choroby” 
oraz „Choroby śliw i zwalczanie chorób w uprawach sa-
downiczych”.
 Święto Śliwki w niedzielę rozpoczęło się od uro-
czystej mszy świętej sprawowanej przez ks. proboszcza 
Ryszarda Piwowarczyka. Starostami tegorocznych do-
żynek byli Małgorzata Długosiewicz, która wraz z mę-
żem Pawłem gospodaruje na 10 hektarach w Szydłowie 
oraz Marek Szczepankiewicz uprawiający z żoną Justyną 
w Korytnicy 20 hektarów. Bezpośrednio po mszy swój 
koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta z Łącka. Publiczność 

bawiła się następnie przy coverach ABBY i przebojach ze-
społu Basta. W międzyczasie na dziedzińcu zamkowym 
można było oglądać przepiękne wystawy rolnicze sołectw, 
gdzie bezkonkurencyjny okazał się Kotuszów wyprzedza-
jąc Grabki Duże i Rudki w konkursie stoisk. Przez cały 
dzień goście oglądali wędzenie śliwek tradycyjną metodą 
„na laskach” oraz świeże owoce, które przepięknie zapre-
zentowane zostały na środku dziedzińca. Dużą frajdę mia-
ły dzieci uczestnicząc w pokazie wielkich baniek mydla-
nych prezentowanym przez szczudlarzy. Dla osób żądnych 
nieco mocniejszych wrażeń ciekawą ofertę przygotowano 
w rynku, gdzie pełną parą pracowały urządzenia Lunapar-
ku. Rynek kusił też niezliczoną ilością kolorowych stoisk. 
Tymczasem na scenie koncertował zespół The Postman  
rozgrzewając publiczność przed gwiazdą tegorocznego 
Święta Śliwki – zespołem Kombii. Doskonały 1,5 godzin-
ny koncert Kombii był wielokrotnie bisowany i zakończo-
ny pokazem ogni sztucznych. Wspaniałą publiczność do 1 
w nocy bawił zespół The Pearl. 
 Ciężar organizacji 17. Święta Śliwki i Dni Szy-
dłowa wzięli na siebie pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury. Jednakże serdecznie dziękuje licznym osobom 
z naszej gminy, które pomagały zorganizować to wielkie 
przedsięwzięcia: pracownikom Urzędu Gminy i szkołom 
w Szydłowie, sołtysom, sołectwom i sadownikom, którzy 
bezinteresownie podarowali nam owoce, dzięki czemu 
mogliśmy je prezentować i rozdawać turystom oraz go-
ściom. 
 Patronatem medialnym tegoroczną imprezę objęła 
Bożentyna Pałka-Koruba – wojewoda świętokrzyski oraz 
Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskie-
go. Patronat medialny objęły redakcje: Echo Dnia, Radio 
Kielce, TVP Kielce, Gazeta Stambułka. Dziękujemy także 
sponsorom, którzy wsparli tegoroczną imprezę.

Maria Stachuczy

DNI SZYDŁOWA - 17. ŚWIĘTO ŚLIWKI
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Inscenizacja nadania praw miejskich dla Szydłowa.

Sympozjum sadownicze.

VIPy z zespołem Łącko. Od lewej starostowie Marek 
Szczepankiewicz i Małgorzata Długosiewicz, wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba, starosta Andrzej Kruzel, wójt 
Jan Klamczyński, przewodniczący RG Janusz Juszczak.

Aneta Michalska cieszy się ze zdobycia przez sołectwo Ko-
tuszów 1 miejsca w konkursie stoisk sołeckich.

Zd
ję

ci
a:

 P
io

tr
 W

al
cz

ak



Strona 24 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2014 (LII)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

KONCERT W BLISKOŚCI JANA PAWŁA II

Kolejna 36 rocznica wyboru Polaka - Karola Wojty-
ły na papieża, a także przypadające 22 października 

wspomnienie św. Jana Pawła II, były okazją do refleksji 
o trwającym 27 lat pontyfikacie Jana Pawła II.
 Stojąca w kościółku pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych rzeźba autorstwa Sławomira Micka przedstawia-
jąca idącego i udzielającego błogosławieństwa papieża, 
z ukrytym zadowoleniem na twarzy i przenikliwym, jak-
by wszystko dostrzegającym wzrokiem, sprawia wrażenie 
istoty żywej. Odsłonięte i odrestaurowane freski na ścia-
nach kościółka, ukazujące treści ewangeliczne są głębokie 
w sugestywności moralizatorskiego przekazu. Postać, jak-
by żywego Jana Pawła II, oddziaływanie ściennych malo-
wideł inspirują do podniosłości i przeżywania głębokich 
wrażeń we wnętrzu kościółka.
 Taką próbę uniesień artystycznych i wrażeń dla 
słuchaczy podjął się zespół śpiewaczy Civitas Musica pod 
kierunkiem pana Adama Kluszczyńskiego, przygotowując 
program poetycko-muzyczny w hołdzie Janowi Pawłowi 
II. Na początku koncertu ks. proboszcz Ryszard Piwowar-
czyk opowiedział o doniosłości pontyfikatu papieża Po-
laka. Pracująca przez piętnaście lat nad konserwacją fre-
sków mgr sztuki ASP w Warszawie pani Kinga Lubarska 
dała się nakłonić aby opowiedzieć jak artystycznie bogate 
i wartościowe historycznie dla Szydłowa są odrestaurowa-
ne freski.

 Później zostały wykonane pieśni nawiązujące do 
postaci Jana Pawła II przeplatane zwrotkami wiersza Jak 
Lolek został papieżem w wykonaniu młodych recytatorów 
Michała Misterkiewicza i Huberta Laskowskiego. Ładnie 
zabrzmiał solistycznie wykonany duet: na flecie altowym 
Zuzia Ziółkowska i głos solo Agnieszka Makowska, wzru-
szył wiersz Karola Wojtyły Matka zaśpiewany przez Stani-
sława Zawadę, a także duet wokalny Kasia Kogut i Zuzia 
Ziółkowska. Obecny na koncercie wójt gminy Szydłów 
pan Jan Klamczyński wyraził zadowolenie z postępu prac 

Koncert w kaplicy soleckiej.

Koncert w kościele pw. Wszystkich Świętych.

konserwatorskich i z odbytego koncertu. Podziękował tak-
że wykonawcom i słuchaczom za przygotowanie i uczest-
niczenie w koncercie. Następnego dnia program w hołdzie 
Janowi Pawłowi II został powtórzony w Solcu.
 Koncert przygotowano i zrealizowano w ramach 
Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie 
- Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA.

Tekst: Adam Kluszczyński
Zdjęcia: Agnieszka Ziółkowska

W dn. 9 października br. w Szydłowie odbyło się 
spotkanie informacyjne dla rolników na temat 

zasad przyznawania wsparcia w ramach płatności bez-
pośrednich w latach 2015 – 2020.
 Szkolenie prowadziła Monika Michalec – kie-
rownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie i Marcin My-
śliwiec – pracownik ARiMR.
 Uczestnikom szkolenia rozdano broszury in-
formacyjne. Po prezentacji projektu sytemu płatności 
bezpośrednich w nowym okresie programowania, pro-
wadzący spotkanie odpowiadali na pytania rolników.
 Szczegółowe informacje na temat możliwości 
uzyskiwania wsparcia dla rolników w najbliższych la-
tach można znaleźć na stronie internetowej ARiMR: 
www.arimr.gov.pl

PW

SZKOLENIE ARiMR
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W dn. 10 maja w Szydłowie gościła Beata Oczkowicz 
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Na-

rodowej. Głównym powodem wizyty było podarowanie 
odlewu pośmiertnej maski marszałka Józefa Piłsudskiego 
przez komendanta STS Mariana Lesiaka dla MON.
 Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie 
Gminy w Szydłowie w którym wzięli udział m.in. Andrzej 
Kruzel – starosta staszowski, Michał Skotnicki – wicesta-
rosta, Jan Klamczyński – wójt gminy, Marian Lesiak – ko-
mendant STS, Marek Skuza – radny gminy.
 Dalsza część wizyty pani wiceminister miała 
miejsce w Izbie Pamięci w siedzibie Szydłowskiego To-
warzystwa Strzeleckiego oraz przy Dębie Katyńskim obok 

MARIAN LESIAK PRZEKAZAŁ POŚMIERTNĄ
MASKĘ PIŁSUDSKIEGO DO MON

strzelnicy STS. Tutaj w asyście strzelców STS Szydłów 
i Rytwiany nastąpiło wręczenie pośmiertnej maski Józefa 
Piłsudskiego przez komendanta Mariana Lesiaka dla Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej.
 Egzemplarze pośmiertnej maski Marian Lesiak 
wykonał z brązu na podstawie gipsowego odlewu. Orygi-
nał maski z którego wykonano formę do odlewu, użyczył 
przed laty kuzyn marszałka Marian Piłsudski. Jedną z ma-
sek komendant Marian Lesiak podarował w kwietniu br. 
do Muzeum Historii Kielc.

PW

SPOTKANIE Z NOWĄ MINISTER
Na Festiwalu Filmowym „Dwa Brzegi” w Kazimierzu 

Dolnym przebywała delegacja Gminy Szydłów na 
czele z Janem Klamczyńskim - wójtem i Januszem Jusz-
czakiem - przewodniczącym Rady Gminy.
 Do Kazimierza Dolnego władze samorządowe po-
jechały na zaproszenie burmistrza Grzegorza Duni. Pod-
czas festiwalu delegacja spotkała się z Małgorzatą Olima-
nowską - minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pani 
minister stwierdziła, że Szydłów zna i wyraziła otwartość 
do współpracy w zakresie dbałości o dziedzictwo kulturo-
we naszej gminy.
 Delegacja spotkała się także z Grażyną Torbicką - 
znaną prezenterką telewizyjną. Wójt Jan Klamczyński po 
raz kolejny zaprosił prezenterkę do Szydłowa.
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Do końca czerwca w naszej gminie działały 2 Punk-
ty Przedszkolne finansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, dzięki którym 42 przedszko-
laków w roku szkolnym 2013/2014  korzystało z bez-
płatnych zajęć i atrakcji. Obecnie Gminne Centrum 
Kultury dalej realizuje we wszystkich szkołach naszej 
gminy projekt „Nasza szkoła to nasz przyjaciel”. Cie-
szymy się, że uczniowie tak chętnie korzystają z za-
jęć pozalekcyjnych. Od września na terenie 3 placó-
wek znów zorganizowano 51 kół zainteresowań. Nasi 
uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać swoje zain-
teresowania i z pożytkiem spędzić swój wolny czas. 
W ramach projektu organizujemy również bezpłatne 
wyjazdy dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawo-
wej w Szydłowie. Sądzimy, że wielką pomocą służą 
logopeda, doradca zawodowy i pedagog wspierający 
działania szkół. Jednocześnie zachęcamy do korzysta-
nia z  porad powyższych specjalistów przez  rodziców 
i dzieci w nurtujących kwestiach. 

Maria Stachuczy

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Wenta go-
ścił 5 września br. w Szydłowie. Wizyta związana była 

ze spotkaniem zorganizowanym przez Zakład Doskonale-
nia Zawodowego w Kielcach, które miało na celu wyłonić 
partnerstwo samorządów i instytucji w celu pozyskania 
środków z UE na międzynarodową współpracę kulturalną.
 W spotkaniu, poza europosłem Wentą i Danu-
tą Papaj - kierowniczką biura poselskiego, uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik, Polskiego 
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach, Urzędu 
Gminy Obrazów oraz Urzędu Gminy Szydłów.

 Po spotkaniu europoseł Wenta złożył krótką wizy-
tę w Gminnym Centrum Kultury, gdzie obejrzał wystawę 
malarstwa i wystawę rzeźb. Zapewnił o swoim wsparciu 
dla inicjatyw kulturalnych i sportowych organizowanych 
w Szydłowie.

PW

WENTA W SZYDŁOWIE

Gminne Centrum Kultury w miesiącu wrześniu 
w ramach umowy ze Świętokrzyskim Biurem 

Rozwoju Regionalnego Biurem PROW wydało nową 
publikację o naszej gminie. Zimą i wiosną 2014 orga-
nizowaliśmy cykl spotkań z seniorami, który przeka-
zywali nam bezcenne informacje dotyczące lokalnych 
tradycji, dziedzictwa kulturowego, obrzędów, zwycza-
jów, kuchni. Książka jest zbiorem tychże wspomnień 
bogato dokumentowanych starymi fotografiami z na-
szego terenu. Publikację w cenie 12 zł można zakupić 
w siedzibie GCK.

MS

EDUKACYJNIE

TRADYCYJNIE

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że zadanie pn. 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Szydłów” w roku 2014 jest realizowane przy wsparciu fi-
nansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz budżetu Powiatu Staszowskiego.
Wartość zadania wynosi 44.960,00 zł, z czego:
- 22.464,00 zł – środki z NFOŚiGW
- 15.724,80 zł – środki z WFOŚiGW
- 6.744,00 zł – środki z budżetu Powiatu Staszowskiego
- 27,20 zł – środki z budżetu Gminy Szydłów
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15 czerwca 2014 roku, podczas XII Spotkań z Kulturą 
Żydowską w Chmielniku, nastąpiło oficjalne zakoń-

czenie i ogłoszenie wyników drugiej edycji wojewódz-
kiego konkursu tematycznego „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, 
organizowanego wspólnie przez Ośrodek Edukacyjno – 
Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. 
 Celem konkursu było zainteresowanie uczniów 
historią regionalną, popularyzowanie wiedzy na temat 
społeczności żydowskiej, rozwijanie umiejętności kry-
tycznego podejścia do przekazu historycznego.
 Z przyjemnością informujemy, że w kategorii 
szkół gimnazjalnych wzorem roku ubiegłego zwyciężyła 
Julia Poniewierska. Uczennica klasy IIIa otrzymała nagro-
dę rzeczową ufundowaną przez Senatora RP Krzysztofa 
Słonia.  
 Zadaniem uczestników konkursu było przeprowa-
dzenie i opracowanie w formie pisemnej wywiadu z osobą 
pamiętającą funkcjonowanie sztetli, czyli małych miaste-
czek zdominowanych przez ludność pochodzenia żydow-
skiego. Julka w swojej pracy, oprócz interesujących wspo-
mnień mieszkańców Szydłowa i okolic, zawarła materiały 
z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. 
Dodatkowo opracowała mapę, na której zlokalizowała 
miejsca związane z żydowską historią miasteczka. Na-
wiązała także kontakt z córką szydłowskiego Żyda, panią 

JULKA ZNOWU PIERWSZA!

W Chmielniku po odebraniu nagrody. Od lewej: Dorota 
Kowalczewska-Spetel - dyrektor Gimnazjum, Maria Po-
niewierska - mama Julii, senator Krzysztof Słoń, Julia 
Poniewierska, Barbara Rak - opiekun, Jan Klamczyński 
- wójt gminy.

Klarą Sigvardsson (z domu Samsonowicz), mieszkającą 
obecnie we Szwecji.   
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
         

Opiekun: Barbara Rak 

W słoneczne popołudnie, 4 maja, miał miejsce w Szy-
dłowie festyn rodzinny, którego motywem prze-

wodnim była promocja zdrowego trybu życia i aktywnego 
spędzania czasu.

AKTYWNIE NA RODZINNYM FESTYNIE

Jednym z punktów programu był spacer uliczkami Szydłowa.

 Impreza rozpoczęła się od spaceru uliczkami 
Szydłowa. Grupa kilkudziesięciu mieszkańców przespa-
cerowała się ulicami: Staszowską, Cmentarną, Armii Kra-
jowej, Górki, Brzezińską, Rynek i zakończyła na placu 
zamkowym, gdzie odbyła się główna część imprezy. Po 
oficjalnym otwarciu odbyło się wiele konkursów m.in. 
na najciekawszą kanapkę, plastyczny, fryzjerski. Nie za-
brakło konkursów sportowych: grano w ringo, piłkarzyki 
a także przeciągano linę.
 Uczestnicy konkursów otrzymali wartościowe na-
grody, najważniejsza była jednak świetna zabawa i wspól-
ne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
 Piknik odbył się z inicjatywy Bożeny Chmie-
lewskiej – kierownik Centrum Pielęgnacyjno-Rehabili-
tacyjnego „DOM” przy aktywnym udziale Publicznego 
Gimnazjum w Szydłowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej 
w Szydłowie. Wsparcia udzielił także Urząd Gminy i Szy-
dłowskie Towarzystwo Strzeleckie.

Piotr Walczak
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W deszczową sobotę 17 maja 2014 roku do szydłow-
skiego gimnazjum zjechało dwunastu uczniów 

trzech szkół podstawowych i piętnastu uczniów czterech 
gimnazjów, z trzech powiatów: staszowskiego, kielec-
kiego i buskiego, aby stanąć w szranki w XIV Konkursie 
„Szydłów – polskie Carcassonne”.
 W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny 
z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Gnojnie: 
Norbert Pasternak, Natalia Fitowska, Natalia Pasternak, 
nauczyciel opiekun – p. Barbara Markowska; Szkoła 
Podstawowa w Rakowie: Katarzyna Staniszewska, Julia 
Nawrocka, Paulina Wójcik, nauczyciel opiekun – p. Je-
rzy Malisiewicz; Szkoła Podstawowa w Szydłowie (dwie 
drużyny) druż.I: Aleksandra Gniewkiewicz, Magdalena 
Trelińska, Paulina Zarzycka, druż.II: Wiktoria Kilijanek, 
Martyna Zarzycka, Weronika Kucharska, nauczyciel opie-
kun – p. Emilia Gałązka; Gimnazjum w Gnojnie: Paulina 
Segda, Dominika Stawecka, Karolina Pałys, nauczyciel 
opiekun – p. Justyna Fronczek; Gimnazjum w Jarosławi-
cach: Patryk Bławat, Anita Buczyńska, Natasza Kałczu-
ga, nauczyciel opiekun – p. Zofia Kańska; Gimnazjum 
w Rakowie: Marta Piotrowicz, Agata Haba, Kamila Rogo-
zińska, nauczyciel opiekun – p. Jerzy Malisiewicz; Gim-
nazjum w Szydłowie (dwie drużyny) druż.I: Magdalena 
Biskupska, Anna Zmorek, Ola Fit, druż.II: Katarzyna Jop-
kiewicz, Weronika Wawszczyk, Katarzyna Kuranda, na-
uczyciel opiekun – p. Barbara Rak.
 Otwarcia konkursu dokonała dyrektor gimnazjum 
– pani Dorota Kowalczewska – Spetel wraz z Romanem 
Baronem – przewodniczącym komitetu organizacyjnego 
konkursu.
 Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach; 
szkoła podstawowa i gimnazjum. W pierwszej części zma-
gali się z pytaniami pisemnymi a w drugiej – odpowiadali, 
w trzech turach, na wybrane przez siebie pytania za 3, 6, 
lub 10 punktów. Komisja konkursowa, w składzie: pani 
Iwona Baran – kierownik szydłowskiej biblioteki a zara-
zem autorka testu pisemnego konkursu i znaczącej części 

pytań ustnych, pani Urszula Skotnicka oraz Roman Baron, 
zatwierdziła klasyfikację końcową.
 W kategorii szkół podstawowych I miejsce zaję-
ła Szkoła Podstawowa w Szydłowie (druż. I), II miejsce 
- Szkoła Podstawowa w Gnojnie, III miejsce - Szkoła 
Podstawowa w Szydłowie (druż. II). W kategorii gim-
nazjów I miejsce zajęło Gimnazjum w Jarosławicach, 
II miejsce – Gimnazjum w Rakowie, III miejsce – Gim-
nazjum w Szydłowie (druż. I).
 Aktu wręczenia dyplomów dokonał, sprawujący 
patronat nad konkursem, wójt gminy Szydłów – pan Jan 
Klamczyński a podziękowania dla opiekunów konkursu 
wręczyła kierownik biblioteki w Szydłowie – pani Iwona 
Baran. Roman Baron wręczył podziękowania współorga-
nizatorom konkursu pani Annie Baron i pani Urszuli Skot-
nickiej.
 - A co z nagrodami? - Czyżby o nich zapomniano? 
– Oczywiście nie.
 Ufundowane przez sponsorów, Radę Gminy Szy-
dłów, wicestarostę staszowskiego – pana Michała Skotnic-
kiego, Gminne Centrum Kultury w Szydłowie oraz pana 
Jana Marcina Popiela z Zespołu Pałacowego w Kurozwę-
kach, nagrody uczniowie sami sobie pobrali; największy 
wybór miały drużyny, które zdobyły najwyższe ilości 
punktów.
 Pan Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów w wy-
stąpieniu końcowym pogratulował uczniom osiągniętych 
wyników oraz podziękował organizatorom i opiekunom 
tego świetnego wydarzenia. Natomiast Roman Baron po-
dziękował wszystkim wymienionym sponsorom, a szcze-
gólnie samorządowi gminy Szydłów, za coroczne wspiera-
nie imprezy, po czym przekazał pozdrowienia i gratulacje 
od wicestarosty staszowskiego – Michała Skotnickiego 
dla wszystkich uczestników konkursu. Na koniec zrobiono 
sobie wspólne „rodzinne” zdjęcie i korzystając z chwilo-
wo bezdeszczowej pogody udano się do domu.

Roman Baron

XIV KONKURS „SZYDŁÓW - POLSKIE CARCASSONNE”

Fot. Sylwester Celejowski
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Wczesnym popołudniem 4 maja, odbyła się w szy-
dłowskiej synagodze interesująca impreza kultural-

na. Można było posłuchać poezji śpiewanej w wykonaniu 
Jacka Telusa i pooglądać zdjęcia wykonane podczas wrze-
śniowego pleneru fotograficznego w naszej gminie.
 Przybyłych gości przywitała Maria Stachuczy – 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Grupa 
około 70 osób, głównie 50+, wysłuchała najpierw godzin-
nego koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu Jacka Telu-
sa (śpiew, gitara) i Jarosława Strzały (keyboard, skrzyp-
ce, akordeon). Telus śpiewał przede wszystkim wiersze 
Wisławy Szymborskiej ale publiczność mogła wysłuchać 
także wierszy innych, znanych poetów w wersji śpiewanej 
m.in. Czesława Miłosza, Mieczysława Jastruna czy Tade-
usza Nowaka. Przed każdym utworem artysta opowiadał 
różne historie z życia poetów, częstokroć były to jego wła-
sne wspomnienia, bowiem większość z nich znał osobi-
ście.

 Wokalny i muzyczny kunszt artystów żywioło-
wymi oklaskami nagradzała zgromadzona publiczność. 
O tym, że koncert bardzo się podobał, świadczyła także 
duża ilość sprzedanych po występie płyt. Koncert „Szym-
borska i Przyjaciele” zorganizowało Gminne Centrum 
Kultury w Szydłowie we współpracy z Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, które wraz z Urzędem 
Gminy w Szydłowie i Związkiem Polskich Artystów Foto-
grafików O/Świętokrzyski w Kielcach zaprosili uczestni-
ków na drugą część kulturalnego popołudnia związanego 
z fotografią artystyczną.
 Przedstawiciele Zarządu TPZS: Zbigniew Lubel-
ski i Szczepan Rożek otworzyli wystawę fotografii wyko-
nanych podczas ubiegłorocznego, wrześniowego pleneru 
fotograficznego Art-Eko 2013. W plenerze tym udział 
wzięło ponad 30 fotografików zrzeszonych w Związku 
Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski 
oraz ich kolegów z innych części Polski i z zagranicy: Bel-
gii, Holandii, Niemiec i Ukrainy.

POETYCKO, MUZYCZNIE, FOTOGRAFICZNIE

 Artyści fotografowali zabytki Szydłowa, urokliwe 
i tajemnicze zaułki, odwiedzili także sąsiednie miejscowo-
ści: Grabki Duże, Kotuszów czy Kurozwęki. Zajrzeli do 
sadów, gdzie trwały ostatnie zbiory owoców i sportreto-
wali kilkunastu seniorów zamieszkujących na terenie na-
szej gminy. Prace, które wówczas powstały, publiczność 
mogła obejrzeć podczas otwarcia wystawy na dużych fo-
togramach, a także w formie 80-stronnicowego katalogu 
w twardej oprawie, który każdy z widzów otrzymał w pre-
zencie od TPZS.
 Kilka słów o wykonanej pracy opowiedzieli obec-
ni na wernisażu przedstawiciele ZPAF – Sławomir Oszywa 
i Krzysztof Zając. Słowa podziękowania do organizatorów 
wystawy skierował także wójt gminy Jan Klamczyński.
 Organizacja pleneru fotograficznego i wydanie 
katalogu było możliwe dzięki realizacji przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej projektu pn. „Mię-
dzynarodowy plener fotograficzny śliwkowo-zabytko-
wy w Gminie Szydłów szansą na pobudzenie kulturalne 
mieszkańców 50+” dofinansowanego z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013 kwotą 10.484,66 zł.

Piotr Walczak

NOWY ZARZĄD TPZS

W dn. 8 czerwca 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Szydłowskiej wybrało nowy zarząd. Od lewej: 
Zbigniew Lubelski (wiceprezes), Alicja Kluszczyń-
ska (sekretarz), Mariusz Bąk (prezes), Dorota Skuza 
(skarbnik), Sławomir Pytowski (wiceprezes).
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W słoneczne, niedzielne przedpołudnie, 4 maja 
w Szydłowie, miały miejsce gminne uroczystości 

upamiętniające 223. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
św. Władysława. Po mszy przemaszerowano pod pomnik 
Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 1939-
1945, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
 Dalsza część obchodów miała miejsce w Szko-
le Podstawowej w Szydłowie. Uczestnicy mieli okazję 
obejrzeć znakomite przedstawienie słowno-muzyczne 
w wykonaniu uczniów „podstawówki” o tematyce hi-
storyczno-patriotycznej. Widowisko zakończone zostało 
profesjonalnie zatańczonym polonezem, który widzowie 

223. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA
przyjęli z pełnym zachwytem. Akademia z okazji 3-majo-
wego święta wypadła naprawdę bardzo interesująco i zro-
biła duże wrażenie na przybyłych gościach.
 Podczas uroczystości z okolicznym referatem 
wystąpił wójt gminy Jan Klamczyński, głos zabrał także 
Michał Skotnicki - wicestarosta powiatu staszowskiego. 
Na zakończenie wszystkim przybyłym gościom, uczniom 
i nauczycielom, którzy przygotowali przedstawienie 
(w szczególności Dorocie Banaś), podziękowała dyrektor 
szkoły Krystyna Żmuda.

Tekst i fot. Sylwester Celejowski

W dniach 12-16 maja w Staszowskim Ośrodku Kultu-
ry odbyła się XV „Przedszkoliada” w ramach której 

dzieci z Publicznego Przedszkola w Szydłowie po raz ko-
lejny wzięły udział.
 Młodzi artyści z naszego przedszkola na staszow-
skiej scenie zaprezentowali dwa układy tańca współcze-
snego oraz piosenkę pt. „Co się tutaj dzieje” w wykonaniu 
Patrycji Chmielewskiej, za co zostali nagrodzeni gromki-
mi brawami.
 Ponadto w salach wystawowych zaprezentowane 
zostały prace plastyczne nadesłane przez przedszkola od-
znaczające się ciekawą formą i interesującą treścią, w tym 
prace dzieci z przedszkola w Szydłowie.
 Organizowana od 15 lat „Przedszkoliada” ma na 
celu rozwijanie talentów estradowych i plastycznych dzie-

ci z powiatu staszowskiego i zaprezentowanie ich przed 
szerszą publicznością.

Tekst: Danuta Rak
Fot. Małgorzata Długosiewicz

NA „PRZEDSZKOLIADZIE”
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W dn. 27 lipca odbył się 16. Turniej Rycerski o Miecz 
Króla Kazimierza Wielkiego. Zorganizowało go 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej we współ-
pracy z Urzędem Gminy w Szydłowie. Swój udział w or-
ganizacji imprezy miało także Bractwo Rycerskie Zamku 
Szydłów, Gminne Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie 
Króla Kazimierza Wielkiego zaś patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęła Bożentyna Pałka-Koruba – wojewo-
da świętokrzyski i Adam Jarubas – marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego.
 Rozpoczęło się od tradycyjnego przemarszu grup 
rycerskich ulicami Szydłowa i mszą świętą w kościele 
św. Władysława. Na placu zamkowym nastąpiło oficjalne 
otwarcie turnieju podczas którego Jan Klamczyński – wójt 
gminy i Janusz Juszczak – przewodniczący RG Szydłów 
odebrali dla Gminy Szydłów Medal Miast Króla Kazimie-
rza od przedstawicieli Stowarzyszenia Króla Kazimierza 
Wielkiego.

 Następnie na przyzamkowej scenie odbyła się in-
scenizacja zjazdu króli u Wierzynka 1364 r. którą przygo-
towało Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów. Inscenizację 
wyreżyserował Paweł Krakowiak, który prowadził także 
konferansjerkę imprezy. Po inscenizacji turniej zaczął to-
czyć się swoim własnym życiem. Kolejno prezentowały 
się poszczególne grupy: Sandomierski Ośrodek Kawa-
leryjski, Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów, Brac-
two Świętego Jerzego z Wyszehradu na Węgrzech, Grupa 
Szermierki Historycznej Cohors z Preszowa na Słowacji, 
Oddział Najemny „Katana” z Tarnobrzega prezentująca 
tradycje japońskich samurajów. W turnieju miecza bo-

TURNIEJOWE ZMAGANIA PO RAZ 16-TY

jowego, prócz przedstawicieli rodzimego bractwa, bra-
li udział rycerze z Chorągwi Zaciężnej „Trzy Miecze” 
z Warszawy, Konfraterni Rycerskiej z Krakowa, Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz Hufca Rycerstwa 
Małopolskiego Leliwa. Turniej ten wygrał Botta von Wa-
zeborg z Konfraterni Rycerskiej i tym samym przełamał 
passę Chorągwi Zaciężnej „Trzy Miecze”, która tytuł zdo-
bywała trzy razy z rzędu w latach ubiegłych. Emocjonu-
jący był turniej łuczniczy w którym wygrał Paweł Boroń 
z Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów.

 Zwieńczeniem rycerskich pokazów była przed-
wieczorna bitwa o zamek, w której udział wzięła więk-
szość grup. Oficjalne zakończenie i wręczenie nagród 
odbyło się  m.in. przy udziale Beaty Oczkowicz – wice-
minister obrony narodowej, która przy tej okazji wręczy-
ła Marianowi Lesiakowi – komendantowi szydłowskich 
strzelców okolicznościowy grawerton.
 Tegoroczna edycja turnieju sfinansowana została 
przy znacznym udziale środków unijnych. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej pozyskało z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 14.321,29 zł. Dzięki 
temu wstęp na imprezę był bezpłatny. 

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Od lewej: Jerzy Klamczyński - wiceprzewodniczący RG, 
Karolina Samiec - radna, prof. dr hab. Antoni Braciak 
- przewodniczący Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia 
Króla Kazimierza Wielkiego, Eugeniusz Gołembiewski - 
burmistrz miasta Kowal, Jan Klamczyński - wójt gminy, 
Janusz Juszczak - przewodniczący RG, dr Zdzisław Zasa-
da - sekretarz generalny SMKKW.

Oficjalne zakończenie turnieju.
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ARCHEOLOGICZNE ODKRYCIE
NA SZYDŁOWSKIM ZAMKU
Pod koniec września na na zamku w Szydłowie prowa-

dzone były badania archeologiczne. Ich wyniki są nie-
zwykle ciekawe i zmieniają dotychczasowe wyobrażenia 
o architekturze południowego budynku zamkowego czyli 
tzw. „sali rycerskiej”. Dokopano się do nieznanych wcze-
śniej fundamentów zamkowych.
 Archeolodzy z Łodzi przyjechali na zaproszenie 
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych, które grant na badania archeologiczne po-
zyskało z Gminy Szydłów.

 Pierwsze po 1999 roku badania archeologicz-
ne zamku w Szydłowie pozwoliły rozpoznać nieznane 
dotąd relikty murów średniowiecznego pałacu królew-
skiego (tzw. sali rycerskiej). Odsłonięte w dwóch wy-
kopach relikty datować można na XIV – XVI stulecie. 
Choć badania wymagają kontynuacji już teraz stwier-
dzić można, że uczytelnione mury pozwolą w istotny 
sposób zmienić dotychczasowe sądy na temat architek-
tury pałacu. Podczas prac badawczych zebrano także 
liczny materiał zabytkowy, który po opracowaniu znaj-
dzie się w szydłowskim muzeum – Skarbczyku.

 Miejsce wykopalisk wizytował 30 września Ja-
nusz Cedro – świętokrzyski wojewódzki konserwator 
zabytków. Podczas spotkania podkreślono potrzebę od-
powiedniego zabezpieczenia fundamentów zamkowych, 
bowiem w jednym z wykopów zanotowano liczne ubytki 
budulca.
 Szczegółowe wyniki dotychczasowych badań 
wraz z artefaktami, które znaleziono podczas wykopalisk, 
archeolodzy zaprezentują w grudniu br. w Szydłowie pod-
czas popularyzatorskiego spotkania z mieszkańcami. Już 
teraz serdecznie na nie zapraszamy. W 2015 r. planowana 
jest kontynuacja badań archeologicznych w nieco więk-
szej skali niż obecnie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak


